
რიგითი  

№ 

(ინვენტ.)

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

რეჟისორი..)
მასალა დაცულობა

20283 72 მც.თ 1

                                                                                                                                          

Яльцев "тайга", К. Ленч "личный вопрос", Левшин "выручил", 1948 

წ. ქ. რუსთავის თეატრალური კოლექტივი, რეჟისორი  ვ. 

ლაღიძე. აფიშა რუსულ ენაზე

ქაღალდი საშუალო

20284 72 მც.თ 2

ს. მთვარაძის "სახსოვარი", 1952 წ. რუსთავის მეტალურგიული 

ქარხნის ქართული თეატრალური კოლექტივი, რეჟისორი  გ. 

რიმნისთაველი. მონაწილეობენ: ჟ. ტორჩინავა, ნ. ნადირაძე, ი. 

კინწურაშვილი, გ. რიმნისთაველი

ქაღალდი მძიმე

20285 72 მც.თ 3

შ. დადიანის "გეგეჭკორი", 1952 წ. რუსთავის მეტალურგიული 

ქარხნის ქართული თეატრალური კოლექტივი, რეჟისორი  გ. 

რიმნისთაველი. მონაწილეობენ: ნ. სხირტლაძე, ვ, მესხი, ნ. 

ნადირაძე, გ. რიმნისთაველი

ქაღალდი მძიმე

20286 72 მც.თ 4

ე. ნინოშვილის "ქრისტინე", 1954 წ. რუსთავის მეტალურგიული 

ქარხნის ქართული თეატრალური კოლექტივი, რეჟისორი  გ. 

რიმნისთაველი. მხატვარი ა. გიორგაძე

ქაღალდი საშუალო

20287 72 მც.თ 5

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1958 წ. რუსთავის 

მეტალურგთე კულტურის სახლი, რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. 

მონაწილეობენ: ნ. ნადირაძე, ვ. მესხი, ა. გეგეჭკორი, გ. 

ციცქიშვილი, მხატვარი ჟ. უჩინბეგაშვილი

ქაღალდი საშუალო

20288 72 მც.თ 6

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1958 წ. რუსთავის 

მეტალურგეთე კულტურის სახლი, რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. 

მონაწილეობენ: ნ. ნადირაძე, ვ. მესხი, ა. გეგეჭკორი, გ. 

ციცქიშვილი, მხატვარი ჟ. უჩინბეგაშვილი

ქაღალდი საშუალო

20289 72 მც.თ 7

"არსენა", 1958 - 1959 წ.წ. რუსთავის მშენებელთა კლუბთან 

არსებული თეატრალური კოლექტივი, რეჟისორი  გ. 

რიმნისთაველი

ქაღალდი საშუალო

20290 72 მც.თ 8

ა. წერეთლის "ეჭვიანი ქვისლები", მ. მეძმარიაშვილის 

"მრავალცოლიანი", 1961 წ. რუსთავის მშენებელთა კლუბთან 

არსებული თეატრალური კოლექტივი, რეჟისორი  გ. 

რიმნისთაველი.მონაწილეობენ: ნ. გელაშვილი, თ. 

რიმნისთაველი, ჟ. ტორჩინავა, ქ. მგალობლიშვილი, გ. 

რიმნისთაველი

ქაღალდი საშუალო

20291 72 მც.თ 9

ი. მოსაშვილის "სადგურის უფროსი", 1962 - 1963 წ.წ. რუსთავის 

მშენებელთა კლუბთან არსებული თეატრალური კოლექტივი, 

რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. მონაწილეობენ: ნ. გელაშვილი, თ. 

რომნისთაველი, ი. მაზიაშვილი, ჯ. მირიანაშვილი, გ. 

რიმნისთაველი, მხატვარი ჯ. მჭედლიშვილი

ქაღალდი საშუალო

20292 72 მც.თ 10

შ. დადიანის "მზის ამოსვლამდე", 1962 - 1963 წ.წ. რუსთავის 

მშენებელთა კლუბთან არსებული თეატრალური კოლექტივი, 

რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. მონაწილეობენ: ტ. აბაშიზე, თ. 

რიმნისთაველი, ჯ. მირიანაშვილი, ხ. ზვიადაური, გ. 

რიმნისთაველი, მხატვარი გ. სამუელიანი

ქაღალდი კარგი

20293 72 მც.თ 11

ქ. ცინცაძე-ხაფავას "დედინაცვალი", 1963 - 1964 წ.წ. რუსთავის 

მშენებელთა კლუბთან არსებული თეატრალური კოლექტივი, 

რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. მონაწილეობენ: თ. 

რიმნისთაველი, გ. მუსერიძე, ბ. ბაქრაძე, გ. რიმნისთაველი, 

მხატვარი ვ. აკოფიანი

ქაღალდი კარგი



20294 72 მც.თ 12

ო. რაზმაძის და ნ. მახარაშვილის "ჩვენ გავიმარჯვებთ", 1964 წ. 

რუსთავის მეტალურგთა კულტურის სახლი, რეჟისორი  გ. 

რომნისთაველი. მონაწილეობენ: თ. რიმნისთაველი, მ. 

ლურსმანაშვილი, ბ. სებისკვერაძე, გ. გზირიშვილი, კ. ჩახვაძე

ქაღალდი კარგი

20295 72 მც.თ 13

ვ. გუნიას "და-ძმა", 1965 - 1966 წ.წ. რუსთავის ქიმიკოსთა 

კულტურის სახლთან არსებული კოლექტივი, რეჟისორი  გ. 

რიმნისთაველი. პრემიერა, მონაწილეობენ: თ. რიმნისთაველი, 

ჯ. კინწურაშვილი, გ. დარჩია, ბ. შალიკაშვილი, ბ. გელაშვილი, 

მხატვარი ზ. ჩირიკაშვილი

ქაღალდი კარგი

20296 72 მც.თ 14

შ. დადიანის "გეგეჭკორი", 1966 წ. რუსთავის ქიმიკოსთა 

კულტურის სახლთან არსებული კოლექტივი, რეჟისორი  გ. 

რიმნისთაველი. პრემიერა, მონაწილეობენ: თ. რიმნისთაველი, 

ჯ. კინწურაშვილი, გ. დარჩია, ბ. შალიკაშვილი, ბ. გელაშვილი, 

მხატვარი ზ. ჩირიკაშვილი

ქაღალდი კარგი

20297 72 მც.თ 15

ვ. დარასელის "კიკვიძე",  1966 წ. რუსთავის ქიმიკოსთა 

კულტურის სახლთან არსებული კოლექტივი, რეჟისორი  გ. 

რიმნისთაველი. პრემიერა.  მონაწილეობენ: პ. კვანტალიანი, რ. 

გელაშვილი, ბ. ჩარკვიანი, გ. რიმნისთაველი, მხატვარი ზ. 

ჩირიკაშვილი

ქაღალდი კარგი

20298 72 მც.თ 16

სეზონის რეპერტუარი, 1967 - 1968  წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, თ. არჩვაძე, 

თ. მაისურაძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, ე. სიხარულიძე, ბ. წიფურია

ქაღალდი მძიმე

20299 72 მც.თ 17

ე. როსტანის "სირანო-დე-ბერჟერაკი", 1967 - 1968  წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, თ. მაისურაძე, ო. 

მეღვინეთუხუცესი, ე. სიხარულიძე, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი საშუალო

20300 72 მც.თ 18

ე. როსტანის "სირანო-დე-ბერჟერაკი", 1967 - 1968  წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, თ. მაისურაძე, ო. 

მეღვინეთუხუცესი, ე. სიხარულიძე, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20301 72 მც.თ 19

ე. როსტანის "სირანო-დე-ბერჟერაკი", 1967 - 1968  წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, თ. მაისურაძე, ო. 

მეღვინეთუხუცესი, ე. სიხარულიძე, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20302 72 მც.თ 20

ო. იოსელიანის "მოჯადოებული მწვერვალი", 1967 - 1968  წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ანთაძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ი. 

უჩანეიშვილი, კ. თოლორაია, მხატვარი კ. იგნატოვი

ქაღალდი კარგი

20303 72 მც.თ 21

ო. იოსელიანის "მოჯადოებული მწვერვალი", 1967 - 1968  წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ანთაძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ი. 

უჩანეიშვილი, კ. თოლორაია, მხატვარი კ. იგნატოვი

ქაღალდი კარგი

20304 72 მც.თ 22

ო. იოსელიანის "მოჯადოებული მწვერვალი", 1967 - 1968  წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ანთაძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ი. 

უჩანეიშვილი, კ. თოლორაია, მხატვარი კ. იგნატოვი

ქაღალდი კარგი

20305 72 მც.თ 23

ვ. კოროსტილევის "ასი წლის შემდეგ", 1967 - 1968  წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი   გ. 

ლორთქიფანიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  მ. ქვლივიძე, 

მონაწილეობენ: ო. მეღვინეთუხუცესი, ი. უჩანეიშვილი, თ. 

მაისურაძე, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი



20306 72 მც.თ 24

ვ. კოროსტილევის "ასი წლის შემდეგ", 1967 - 1968  წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი   გ. 

ლორთქიფანიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  მ. ქვლივიძე, 

მონაწილეობენ: ო. მეღვინეთუხუცესი, ი. უჩანეიშვილი, თ. 

მაისურაძე, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20307 72 მც.თ 25

ვ. კოროსტილევის "ასი წლის შემდეგ", 1967 - 1968  წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი   გ. 

ლორთქიფანიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  მ. ქვლივიძე, 

მონაწილეობენ: ო. მეღვინეთუხუცესი, ი. უჩანეიშვილი, თ. 

მაისურაძე, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20308 72 მც.თ 26

ვ. როზოვის "მისი მეგორები", 1967 - 1968  წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა. 

პრემიერა, თარგმანი  -  ვ. ნინიძე, მონაწილეობენ: გ. ახმეტელი, 

ლ. შოთაძე, მ. მაჩაბელი, შ. ქრისთესაშვილი, მხატვარი გ. 

ცერაძე.

ქაღალდი კარგი

20309 72 მც.თ 27

პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი", 1967 - 1968  წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ანთაძე. 

მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, კ. თოლორაია, თ. მაისურაძე, რ. 

ხობუა, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20310 72 მც.თ 28

პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი", 1967 - 1968  წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ანთაძე. 

მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, კ. თოლორაია, თ. მაისურაძე, რ. 

ხობუა, მხატვარი მ. მალაზონია.

ქაღალდი კარგი

20311 72 მც.თ 29

მ. გორკის "ფსკერზე", ვ. კოროსტილევის "ასი წლის შემდეგ", პ. 

კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი", ე. როსტანის "სირანო-დე-

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

დრამატული თეატრი.სეზონის რეპერტუარი.

ქაღალდი კარგი

20312 72 მც.თ 30

გ. ხუხაშვილის "მთაწმინდის მთვარე", მ. გორკის "ფსკერზე", 

1968 - 1969 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

სეზონის რეპერტუარი.

ქაღალდი კარგი

20313 72 მც.თ 31

ე. დე ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება", 1968 - 1969 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. 

კაკულია. პრემიერა, თარგმანი  -  ვ. ჭელიძე, მონაწილეობენ: ლ. 

ანთაძე, თ. მაისურაძე, გ. სიხარულიძე, შ. შოთაძე, მხატვარი ე. 

კოტლიაროვი

ქაღალდი საშუალო

20314 72 მც.თ 32

ე. დე ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება", 1968 - 1969 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. 

კაკულია.  გასტროლი ა. აბაშიძის სახ. მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრში, თარგმანი  -  ვ. ჭელიძე, მონაწილეობენ: 

ლ. ანთაძე, თ. მაისურაძე, გ. სიხარულიძე, შ. შოთაძე, მხატვარი 

ე. კოტლიაროვი

ქაღალდი საშუალო

20315 72 მც.თ 33

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

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. 

გასტროლი ამიერკავკასიის რკინიგზელთა სახლში, თარგმანი  -  

ბ. ახოსპირელი, მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, ი. უჩანეიშვილი, თ. 

მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, მხატვარი თ. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

20316 72 მც.თ 34

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

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. 

გასტროლი ამიერკავკასიის რკინიგზელთა სახლში, თარგმანი  -  

ბ. ახოსპირელი, მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, ი. უჩანეიშვილი, თ. 

მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, მხატვარი თ. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

20317 72 მც.თ 35

ვ. კოროსტილევის "ასი წლის შემდეგ", მ. გორკის "ფსკერზე", ე. 

როსტანის "სირანო დე ბერჟერაკი", 1968 - 1969 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. გასტროლი ამიერკავკასის 

რკინიგზელთა სახლში

ქაღალდი კარგი



20318 72 მც.თ 36

ვ. კოროსტილევის "ასი წლის შემდეგ", 1968 - 1969 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. გასტროლი ამიერკავკასის რკინიგზელთა 

სახლში, თარგმანი  -  მ. ქვლივიძე, მონაწილეობენ: ი. 

უჩანეიშვილი, თ. მაისურაძე, ო. მეღვიინეთუხუცესი, მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20319 72 მც.თ 37

ე. როსტანის "სირანო-დე-ბერჟერაკი", 1968 - 1969 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. გასტროლი ამიერკავკასის რკინიგზელთა 

სახლში,  მონაწილეობენ: ო. მეღვიინეთუხუცესი, ლ. ანთაძე, ე. 

სიხარულიძე,  მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20320 72 მც.თ 38

ო. იოსელიანის "მოჯადოებული მწვერვალი", მ. გორკის 

"ფსკერზე", ა. ჩხაიძის "ხიდი", თ. ჭილაძის "სურათები საოჯახო 

ალბომიდან", ზ. სკოვრონკის "მაესტრო", ლ. ლეონოვის 

"შემოსევა", 1969 - 1970 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი. სარეპერტუარო აფიშა.

ქაღალდი კარგი

20321 72 მც.თ 39

ო. იოსელიანის "მოჯადოებული მწვერვალი", მ. გორკის 

"ფსკერზე", ა. ჩხაიძის "ხიდი", თ. ჭილაძის "სურათები საოჯახო 

ალბომიდან", ზ. სკოვრონსკის "მაესტრო", ლ. ლეონოვის 

"შემოსევა", 1969 - 1970 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი. სარეპერტუარო აფიშა.

ქაღალდი კარგი

20322 72 მც.თ 40

გ. ერისთავის "გაყრა", 1969 - 1970 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. პრემიერა, 

მონაწილეობენ: ნ. დათუნაშვილი, ჯ. მაზიაშვილი, ლ. 

მიშველაძე, ო. სეთურიძე, შ. სხირტლაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი მძიმე

20323 72 მც.თ 41

ვ. დარასელის "კიკვიძე", 1969 - 1970 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ვასაძე. პრემიერა, 

მონაწილეობენ: ე. ხუტუნაშვილი, ც. აბზიანიძე, ლ. 

გაფრინდაშვლი, ნ. ეჯიბაია, მხატვარი გ. ცერაძე

ქაღალდი მძიმე

20324 72 მც.თ 42

ე. შვარცის "ჩრდილი", 1969 - 1970 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ანთაძე. პრემიერა, 

მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, კ. თოლორაია, თ. მაისურაძე, ე. 

სიხარულიძე, მხატვარი კ. იგნატოვი

ქაღალდი კარგი

20325 72 მც.თ 43

ე. შვარცის "ჩრდილი", 1969 - 1970 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ანთაძე.  მონაწილეობენ: ლ. 

ანთაძე, კ. თოლორაია, თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, მხატვარი 

კ. იგნატოვი

ქაღალდი კარგი

20326 72 მც.თ 44

ა. ჩხაიძის "ხიდი", 1969 - 1970 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მონაწილეობენ: თ. 

არჩვაძე, კ. თოლორაია, ი. უჩანეიშვილი, მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

20327 72 მც.თ 45

ზ. სკოვრონსკის "მაესტრო", 1969 - 1970 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე, ა. ვასაძე. გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, 

მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, თ. არჩვაძე, ე. სიხარულიზე, მხატვარი 

გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

20328 72 მც.თ 46

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

დრამატული თეატრი. მხატვრები: გ. გუნია, ნ. იგნატოვი, ვ. 

კოტლიაროვი, მ. მალაზონია, თ. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

20329 72 მც.თ 47

ი. კატონას "ბანკ ბანი", 1970 - 1971  წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ბერენი. პრემიერა, 

თარგმანი  -  მ. ქვლივიძე, გ. შაჰნაზარი, მონაწილეობენ: ა. 

ვასაძე, თ. არჩვაძე, კ. თოლორაია, თ. მაისურაძე, ო. 

მეღვინეთუხუცესი, მხატვარი ა. ჩანი

ქაღალდი კარგი



20330 72 მც.თ 48
დ. ვასერმანის და ჯ. დერიონის "ლამანჩელი", 1970 - 1971  წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ანონსი.
ქაღალდი კარგი

20331 72 მც.თ 49

დ. ვასერმანის  და ჯ. დერიონის "ლამანჩელი", 1970 - 1971  წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ანთაძე, ნ. გაჩავა. თარგმანი  -  მ. ქვლივიძე.

ქაღალდი კარგი

20332 72 მც.თ 50

დ. ვასერმანის  და ჯ. დერიონის "ლამანჩელი", 1970 - 1971  წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ანთაძე, ნ. გაჩავა. თარგმანი  -  მ. ქვლივიძე.

ქაღალდი კარგი

20333 72 მც.თ 51

დ. ვასერმანის  და ჯ. დერიონის "ლამანჩელი", 1970 - 1971  წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ანთაძე, ნ. გაჩავა. თარგმანი  -  მ. ქვლივიძე.

ქაღალდი კარგი

20334 72 მც.თ 52

ო. იოსელიანის "ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 1971 - 1972  

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. 

კაკულია. ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრში, მონაწილეობენ: თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, თ. 

სიხარულიძე, ლ. კალანდაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20335 72 მც.თ 53

მ. ფრიშის "ბიდერმანი და ცეცხლის წამკიდებლები", 1971 - 1972  

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ანთაძე. ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე,ლ. ანთაძე, გ. სიხარულიძე, 

მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20336 72 მც.თ 54

ვ. მაიაკოვსკის "აბანო", 1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. კაკულია. პრემიერა, 

თარგმანი  -  მ. პატარაძე, გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, 

მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, გ. 

სიხარულიძე, მხატვარი დ. თაყაიშვილი

ქაღალდი კარგი

20337 72 მც.თ 55

ვ. მაიაკოვსკის "აბანო", 1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. კაკულია. პრემიერა, 

თარგმანი  -  მ. პატარაძე, გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, 

მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, გ. 

სიხარულიძე, მხატვარი დ. თაყაიშვილი

ქაღალდი კარგი

20338 72 მც.თ 56

ვ. მაიაკოვსკის "აბანო", 1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. კაკულია. პრემიერა, 

თარგმანი  -  მ. პატარაძე, გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, 

მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, გ. 

სიხარულიძე, მხატვარი დ. თაყაიშვილი

ქაღალდი კარგი

20339 72 მც.თ 57

ნ. დუმბაძის "თეთრი ბაირაღები", 1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. გასტროლი ა. ხორავას სახ. მსახიობთა სახლის 

შენობაში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, ლ. ანთაძე, 

ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისურაძე, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20340 72 მც.თ 58

ნ. დუმბაძის "თეთრი ბაირაღები", 1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. გასტროლი ა. ხორავას სახ. მსახიობთა სახლის 

შენობაში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, ლ. ანთაძე, 

ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისურაძე, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20341 72 მც.თ 59

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.  გასტროლი ა. ხორავას სახ. მსახიობთა 

სახლის შენობაში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, ლ. 

ანთაძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისურაძე, მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი



20342 72 მც.თ 60

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.  გასტროლი ა. ხორავას სახ. მსახიობთა 

სახლის შენობაში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, ლ. 

ანთაძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისურაძე, მხატვარ  მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი



20343 72 მც.თ 61

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.  გასტროლი ა. ხორავას სახ. მსახიობთა 

სახლის შენობაში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, ლ. 

ანთაძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისურაძე, მხატვარ  მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20344 72 მც.თ 62

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.  გასტროლი ა. ხორავას სახ. მსახიობთა 

სახლის შენობაში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, ლ. 

ანთაძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისურაძე, მხატვარ  მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20345 72 მც.თ 63

ე. დე ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება", 1972 - 1973 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. 

კაკულია. გასტროლი მუსიკალური კომედიის თეატრში, 

მონაწილეობენ: ლ. ანთაძე, თ. მაისურაძე, გ. სიხარულიძე, 

მხატვარი ე. კოტლიაშვილი

ქაღალდი კარგი

20346 72 მც.თ 64

შ. დადიანის "გუშინდელნი", 1972 - 1973 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ვასაძე.  

გასტროლი მუსიკალური კომედიის თეატრში, მონაწილეობენ: ა. 

ვასაძე, ლ. ანთაძე, თ. მაისურაძე, გ. სიხარულიძე, მხატვარი ა. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20347 72 მც.თ 65

ო. იოსელიანის "ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 1972 - 1973 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. 

კაკულია.  ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური კომედიის თეატრში, 

მონაწილეობენ: თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, მხატვარი ა. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20348 72 მც.თ 66

ო. იოსელიანის "ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 1972 - 1973 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. 

კაკულია.  ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური კომედიის თეატრში, 

მონაწილეობენ: თ. მაისურაძე, ე. სიხარულიძე, მხატვარი ა. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20349 72 მც.თ 67

ო. იოსელიანის "ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 1973 - 1974 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. 

კაკულია.  ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური კომედიის თეატრში, 

მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, გ. ბერიკაშვილი, მხატვარი ა. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20350 72 მც.თ 68

უ. შექსპირის "მეფე ლირი", 1973 - 1974 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.  პრემიერა, თარგმნელი: ი. მაჩაბელი და ი. 

ჭავჭავაძე, გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ა. 

ვასაძე, ლ. ანთაძე, კ. თოლორაია, გ. სიხარულიძე, მხატვარი გ. 

გუნია

ქაღალდი კარგი

20351 72 მც.თ 69

უ. შექსპირის "მეფე ლირი", 1973 - 1974 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.   პრემიერა, თარგმანი  -  ი. მაჩაბელი და ი. 

ჭავჭავაძე, გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ა. 

ვასაძე, ლ. ანთაძე, კ. თოლორაია, გ. სიხარულიძე, მხატვარი გ. 

გუნია.

ქაღალდი მძიმე

20352 72 მც.თ 70

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1973 - 1974 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. გასტროლი ა. ხორავას სახ. მსახიობთა სახლის 

შენობაში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. ტოლორაია, ლ. ანთაძე, 

ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისურაძე, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20353 72 მც.თ 71

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1973 - 1974 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.  გასტროლი ა. ხორავას სახ. მსახიობთა 

სახლის შენობაში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. თოლორაია, ლ. 

ანთაძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისურაძე, მხატვარი მ. 

მალაზონია.

ქაღალდი კარგი



20354 72 მც.თ 72

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1973 - 1974 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.   გასტროლი ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. 

თოლორაია, ლ. ანთაძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისურაძე, 

მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20355 72 მც.თ 73

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1973 - 1974 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.გასტროლი ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფ თეატრში, მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, კ. 

თოლორაია, ლ. ანთაძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. მაისურაძე, 

მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20356 72 მც.თ 74

ვ. კოროსტილევის "მარტოობს დღესასწაული", 1974 - 1975 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.გასტროლი შ. რუსთაველი სახ. სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში, მონაწილეობენ: ო. მეღვინეთუხუცესი, გ. 

სიხარულიძე, ლ. ფილფანი, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20357 72 მც.თ 75

ვ. კოროსტილევის "მარტოობს დღესასწაული", 1974 - 1975 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.გასტროლი შ. რუსთაველი სახ. სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში, მონაწილეობენ: ო. მეღვინეთუხუცესი, გ. 

სიხარულიძე, ლ. ფილფანი, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20358 72 მც.თ 76

ვ. კოროსტილევის "მარტოობს დღესასწაული", 1974 - 1975 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.გასტროლი შ. რუსთაველი სახ. სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში, მონაწილეობენ: ო. მეღვინეთუხუცესი, გ. 

სიხარულიძე, ლ. ფილფანი, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20359 72 მც.თ 77

ვ. კოროსტილევის "მარტოობს დღესასწაული", 1974 - 1975 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.გასტროლი შ. რუსთაველი სახ. სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში, მონაწილეობენ: ო. მეღვინეთუხუცესი, გ. 

სიხარულიძე, ლ. ფილფანი, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20360 72 მც.თ 78

ე. დე ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება", 1974 - 1975 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი ი. 

კაკულია. გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ლ. 

ანთაძე, თ. მაისურაძე, გ. ბერიკაშვილი, მხატვარი ე. 

კოტლიაშვილი

ქაღალდი კარგი

20361 72 მც.თ 79

ო. იოსელიანის "ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 1974 - 1975 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი 

ი.კაკულია.გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ე. 

სიხარულიძე, გ. ბერიკაშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

20362 72 მც.თ 80

ვ. კოროსტილევის "ასი წლის შემდეგ", 1974 - 1975 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, 

მონაწილეობენ: გ. სიხარულიძე, გ. ბერიკაშვილი, მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20363 72 მც.თ 81

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1974 - 1975 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, 

მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, გ. სიხარულიძე, თ. მაისურაძე, გ. 

ბერიკაშვილი, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი



20364 72 მც.თ 82

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა", 1974 - 1975 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე.  გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, 

მონაწილეობენ: ა. ვასაძე, გ. სიხარულიძე, თ. მაისურაძე, გ. 

ბერიკაშვილი, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20365 72 მც.თ 83

რ. როლანის "მგლები", 1975 - 1976 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. თარგმანი  -  თ. 

ჭელიძე, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, შ. სხირტლაძე, გ. 

ლეჟავა, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20366 72 მც.თ 84

რ. როლანის "მგლები", 1975 - 1976 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი.  პრემიერა, 

გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, თარგმანი  -  თ. ჭელიძე, 

მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, შ. სხირტლაძე, გ. ლეჟავა, 

მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20367 72 მც.თ 85

რ. როლანის "მგლები", 1975 - 1976 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. პრემიერა, კ. 

მარჯანიშვილისსახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრში, 

თარგმანი  -  თ. ჭელიძე, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, შ. 

სხირტლაძე, გ. ლეჟავა, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20368 72 მც.თ 86

რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი", 1975 - 1976 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ქუთათელაძე. მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ლ. შოთაძე, ზ. 

გზირიშვილი, ნ. დათუნაშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20369 72 მც.თ 87

რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი", 1975 - 1976 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ქუთათელაძე.  პრემიერა, გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, 

მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ლ. შოთაძე, ზ. გზირიშვილი, ნ. 

დათუნაშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20370 72 მც.თ 88

რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი", 1975 - 1976 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ქუთათელაძე.  პრემიერა, გასტროლი რკინიგზელთა სახლში, 

მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ლ. შოთაძე, ზ. გზირიშვილი, ნ. 

დათუნაშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20371 72 მც.თ 89

რ. როლანის "მგლები", 1976 - 1977 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. შ. რუსთაველის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრში, თარგმანი  -  თ. ჭელიძე, 

მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, შ. სხირტლაძე, გ. ლეჟავა, 

მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი

20372 72 მც.თ 90

ე. დე ფილიპოს "ცილინდრი", 1976 - 1977 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. 

თარგმანი  -  თ. ჭანტურია, შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრში, თარგმანი  -  თ. ჭელიძე, მონაწილეობენ: 

ჯ. გაგნიძე, ლ. ფილფანი, ი. ხობუა, მხატვარი გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20373 72 მც.თ 91

ე. დე ფილიპოს "ცილინდრი", 1976 - 1977 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი.  

თარგმანი  -  თ. ჭანტურია, კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრში, თარგმანი  -  თ. ჭელიძე, მონაწილეობენ: 

ჯ. გაგნიძე, ლ. ფილფანი, ი. ხობუა, მხატვარი გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი



20374 72 მც.თ 92

ლ. პირანდელოს "ავტორის მაძიებელი ექვსი პერსონაჟი", 1976 - 

1977 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  გ. ანთაძე. გასტროლი შ. რუსთაველის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრში, თარგმანი  -  მ. ტიტვინიძე, 

მონაწილეობენ: ჯ. გაგნიძე, ლ. შოთაძე, თ. სხირტლაძე, 

მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20375 72 მც.თ 93

რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი", 1976 - 1977 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ქუთათელაძე. გასტროლი შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრში, მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ლ. შოთაძე, 

მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20376 72 მც.თ 94

ნ. გოგოლის "რევიზორი", 1976 - 1977 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. 

პრემიერა, თარგმანი  -  ვ. გუნია, შ. რუსთაველი სახ. სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში, მონაწილებენ: ლ. შოთაძე. ე. სიხარულიძე, 

მხატვარი ა. ჭელიძე 

ქაღალდი კარგი

20377 72 მც.თ 95

ვ. იაკაშვილის "ჰორიზონტს იქით", 1977 - 1978 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 

მესხი.პროფკავშირთა კულტურის სასახლე, მონაწილეობენ: ჯ. 

გაგნიძე, ი. ხობუა, მხატვარი გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20378 72 მც.თ 96

ვ. იაკაშვილის "ჰორიზონტს იქით", 1977 - 1978 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. ქ. 

თბილისის რკინიგზის კულტურის სახლის შენობა, 

მონაწილეობენ: ჯ. გაგნიძე, ი. ხობუა, მხატვარი გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20379 72 მც.თ 97

ვ. იაკაშვილის "ჰორიზონტს იქით", 1977 - 1978 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 

მესხი.გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამ. თეატრის შენობა, 

მონაწილეობენ: ჯ. გაგნიძე, ი. ხობუა, მხატვარი გ. მღებრიშვილი.

ქაღალდი კარგი

20380 72 მც.თ 98

ე. დე ფილიპოს "ცილინდრი", 1977 - 1978 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 

მესხი.მუსიკალური კომედიის თეატრში, მონაწილეობენ: ი. 

ხობუა, ლ. ფილფანი, ჯ. გაგნიძე, მხატვარი გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20381 72 მც.თ 99

რ. თაბუკაშვილის "დაბადება", 1977 - 1978 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ქუთათელაძე.გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამ. თეატრის 

შენობა, მონაწილეობენ: ჯ. გაგნიძე, ლ. ფილფანი, მხატვარი ა. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20382 72 მც.თ 100

რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი", 1977 - 1978 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ქუთათელაძე. პროფკავშირთა კულტურის სასახლე, 

მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ლ. შოთაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20383 72 მც.თ 101

ნ. ხოინსკის "ღამის ამბავი", 1977 - 1978 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ბუკია.თარგმანი  -  -  ჯ. ბაქრაძე, მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ჯ. 

გაგნიძე, მხატვარი გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20384 72 მც.თ 102

რ. როლანის "მგლები", 1977 - 1978 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი.მუსიკალური 

კომედიის თეატრში, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, გ. ლეჟავა, ი. 

ბალიაშვილი, ს. კიკნაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20385 72 მც.თ 103

ნ. გოგოლის "რევიზორი", 1977 - 1978 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ქუთათელაძე.ქ. თბილისის რკინიგზის კულტურის სახლის 

შენობა, მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, ე. სიხარულიძე, მხატვარი ა. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი



20386 72 მც.თ 104

ე. დე ფილიპოს "ცილინდრი",  1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 

მესხი.თარგმანი  -  -  ტ. ჭანტურია, გრიბოედოვის სახ. 

სახელმწიფო დრამ. თეატრის შენობაში, მონაწილეობენ: ი. 

ხობუა, ლ. ფილფანი, ჯ. გაგნიძე, მხატვარი გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20387 72 მც.თ 105

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

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ქუთეთელაძე.თარგმანი  -  -  ვ. გუნია, თბილისის რკინიგზელთა 

სახლი, მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ლ. შოთაძე, მხატვარი ა. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20388 72 მც.თ 106

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

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ქუთეთელაძე. 

თარგმანი  -  ვ. გუნია, გასტორლი ა. გრიბოედოვის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული  თეატრში, მონაწილეობენ: ე. 

სიხარულიძე, ლ. შოთაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20389 72 მც.თ 107

ნ. ხოინსკის "ღამის ამბავი", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. ბუკია. 

თარგმანი  -  ჯ. ბაქრაძე, გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამ. 

თეატრის შენობა, მონაწილეობენ: ჯ. გაგნიძე, ვ. ნეფარიძე, 

მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20390 72 მც.თ 108

ნ. ხოინსკის "ღამის ამბავი", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. ბუკია.  

თარგმანი  -  ჯ. ბაქრაძე, პროფკავშირების კულტურის სახლში, 

მონაწილეობენ: ჯ. გაგნიძე, ვ. ნეფარიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20391 72 მც.თ 109

რ. ერისთავის "ბიძიასთან გახუმრება", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. 

პრემიერა, გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამ. თეატრის 

შენობაში, მონაწილეობენ: ზ. გამყრელიძე, ლ. კალანდაძე, ზ. 

გზირიშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20392 72 მც.თ 110

ვ. იაკაშვილის "ჰორიზონტს იქით", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. 

გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამ. თეატრი, 

მონაწილეობენ" ი. ხობუა, ჯ. გაგნიძე, მხატვარი გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20393 72 მც.თ 111

ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 1978 - 1979 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ანონსი , 

თბილისის რკონიგზელთა სახლი.

ქაღალდი კარგი

20394 72 მც.თ 112

ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 1978 - 1979 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ბუკია. თბილისის რკინიგზელთა სახლი, მონაწილეობენ: ი. 

ხობუა, ნ. დათუნაშვილი, ტ. სარალიძე, მხატვარი გ. 

მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20395 72 მც.თ 113

ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 1978 - 1979 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი მ. 

ბუკია. პროფკავშირთა კულტურის სასახლე, მონაწილეობენ: ი. 

ხობუა, ნ. დათუნაშვილი, ტ. სარალიძე, მხატვარი გ. 

მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20396 72 მც.თ 114

ნ. დუმბაძის  "ზურიკელა", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ანონსი თბილისის 

რკინიგზელთა სახლი.

ქაღალდი კარგი

20397 72 მც.თ 115

ნ. დუმბაძის  "ზურიკელა", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. 

მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ჯ. გაგნიძე, ე. სიხარულიძე, 

მხატვარი ა. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

20398 72 მც.თ 116

ნ. დუმბაძის  "ზურიკელა", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. 

მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ჯ. გაგნიძე, ე. სიხარულიძე, 

მხატვარი ა. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი



20399 72 მც.თ 117

ლ. სანიკიძის "ყივჩაღი შამომეყარა", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. 

მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ზ. გამყრელიძე, გ. ლეჟავა, 

მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

20400 72 მც.თ 118

ლ. სანიკიძის "ყივჩაღი შამომეყარა", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. 

მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ზ. გამყრელიძე, გ. ლეჟავა, 

მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

20401 72 მც.თ 119

რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი", 1978 - 1979 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ქუთათელაძე.თბილისის რკინიგზელთა სახლი, მონაწილეობენ: 

ვ. ნეფარიძე, ე. სიხარულიძე, ლ. შოთაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

20402 72 მც.თ 120

მ. საბოს "ის ლამაზი, მზიანი დღე", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ე. მარტონი. 

თარგმანი  -  მ. ხალაძე, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, თ. 

დათუაშვილი, გ. ლეჟავა, ჯ. მაზიაშვილი, მხატვარი ა. ჩანი.

ქაღალდი კარგი

20403 72 მც.თ 121

მ. საბოს "ის ლამაზი, მზიანი დღე", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ე. მარტონი.  

თბილისის რკინიგზელთა სახლში, თარგმანი  -  მ. ხალაძე,  

მხატვარი ა. ჩანი

ქაღალდი კარგი

20404 72 მც.თ 122

მ. საბოს "ის ლამაზი, მზიანი დღე", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ე. მარტონი.  

თბილისის რკინიგზელთა სახლში, თარგმანი  -  მ. ხალაძე,  

მხატვარი ა. ჩანი

ქაღალდი კარგი

20405 72 მც.თ 123

მ. საბოს "ის ლამაზი, მზიანი დღე", 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ე. მარტონი.  

თბილისის რკინიგზელთა სახლში, თარგმანი  -  მ. ხალაძე,  

მხატვარი ა. ჩანი

ქაღალდი კარგი

20406 72 მც.თ 124

ნ. ხოინსკის "ღამის ამბავი", ნ. გოგოლის "რევიზორი", 1978 - 

1979 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

თბილისის რკინიგზელთა სახლში.

ქაღალდი კარგი

20407 72 მც.თ 125

შ. დადიანის "გვირგვილიანების ოჯახი", 1978 - 1979 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  დ. 

კობახიძე. პრემიერა, ა. გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო 

დრამატული თეატრის შენობაში, მონაწილეობენ: ე. 

სიხარულიძე, ლ. შოთაძე, ლ. ფილფანი, ი. ხობუა, მხატვარი ა. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20408 72 მც.თ 126
სეზონის რეპერტუარი, 1978 - 1979 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. თბილისის რკინიგზელთა სახლში.
ქაღალდი კარგი

20409 72 მც.თ 127

სეზონის რეპერტუარი, 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. თბილისის რკინიგზელთა სახლში, 

მხატვრები: ა. ჭელიძე, გ. მღებრიშვილი, ი. სხირტლაძე, მ. 

მალაზონია, გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

20410 72 მც.თ 128

ვ. კანდელაკის "დრო-24 საათი", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  დ. კობახიძე. 

თბილისის რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ზ. 

გამყრელიძე, გ. ლეჟავა, ე. გიორგობიანი, მხატვრები: ა. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

20411 72 მც.თ 129

ვ. კანდელაკის "დრო-24 საათი", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  დ. კობახიძე. 

თბილისის რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ზ. 

გამყრელიძე, გ. ლეჟავა, ე. გიორგობიანი, მხატვრები: ა. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

20412 72 მც.თ 130

ვ. კანდელაკის "დრო-24 საათი", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  დ. კობახიძე. 

თბილისის რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ზ. 

გამყრელიძე, გ. ლეჟავა, ე. გიორგობიანი, მხატვრები: ა. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი



20413 72 მც.თ 131

გ. ბათიაშვილის "ვალი", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. ანონსი, თბილისის რკინიგზელთა 

სახლში.

ქაღალდი კარგი

20414 72 მც.თ 132

გ. ბათიაშვილის "ვალი", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. თბილისის 

რკინიგზელთა სახლი, მონაწილეობენ: ი. ხობუა, გ. ლეჟავა, ი. 

ღარიბაშვილი, მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი

20415 72 მც.თ 133

გ. ბათიაშვილის "ვალი", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. თბილისის 

რკინიგზელთა სახლი, მონაწილეობენ: ი. ხობუა, გ. ლეჟავა, ი. 

ღარიბაშვილი, მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი

20416 72 მც.თ 134

ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 1979 - 1980 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ბუკია.  კულტურის სასახლეში, მონაწილეობენ: ი. ხობუა, ნ. 

დათუნაშვილი, მხატვარი გ. მღებრიშვილი.

ქაღალდი კარგი

20417 72 მც.თ 135

ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 1979 - 1980 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ბუკია. პროფკავშირების კულტურის სახლში, მონაწილეობენ: ი. 

ხობუა, ნ. დათუნაშვილი, მხატვარი გ. მღებრიშვილი.

ქაღალდი კარგი

20418 72 მც.თ 136

ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 1979 - 1980 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ბუკია. პროფკავშირების კულტურის სასლში, მონაწილეობენ: ი. 

ხობუა, ნ. დათუნაშვილი, მხატვარი გ. მღებრიშვილი.

ქაღალდი კარგი

20419 72 მც.თ 137

ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 1979 - 1980 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ბუკია. პროფკავშირების კულტურის სახლში, მონაწილეობენ: ი. 

ხობუა, ნ. დათუნაშვილი, მხატვარი გ. მღებრიშვილი.

ქაღალდი კარგი

20420 72 მც.თ 138

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

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. 

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

ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20421 72 მც.თ 139

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

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. 

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

ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20422 72 მც.თ 140

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

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. 

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

ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20423 72 მც.თ 141

ნ. დუმბაძის "ზურიკელა", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. 

პრემიერა, თბილისის რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ვ. 

ნეფარიძე, ჯ. გაგნიძე, ე. სიხარულიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20424 72 მც.თ 142

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

დრამატული თეატრი. ანონსი, თბილისის რკინიგზელთა სახლი, 

თარგმანი  -  მ. ქვლივიძე.

ქაღალდი კარგი

20425 72 მც.თ 143

ლ. სანიკიძის "ყივჩაღინ შამომეყარა", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 

მესხი.თბილისის რკინიგზელთა სახლი, მონაწილეობენ: ე. 

სიხარულიძე, ზ. გამყრელიძე, ლ. მიშველაძე, გ. ლეჟავა, 

მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

20426 72 მც.თ 144

ლ. სანიკიძის "ყივჩაღინ შამომეყარა", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 

მესხი.თბილისის რკინიგზელთა სახლი, მონაწილეობენ: ე. 

სიხარულიძე, ზ. გამყრელიძე, ლ. მიშველაძე, გ. ლეჟავა, 

მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი



20427 72 მც.თ 145

ლ. სანიკიძის "ყივჩაღინ შამომეყარა", 1979 - 1980 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 

მესხი.თბილისის რკინიგზელთა სახლი, მონაწილეობენ: ე. 

სიხარულიძე, ზ. გამყრელიძე, ლ. მიშველაძე, გ. ლეჟავა, 

მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

20428 72 მც.თ 146

ნ. ხუნწარიას "ხუმრობას ნუ ეხუმრებით", 1979 - 1980 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ქუთათელაძე. მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, ჯ. გაგნიძე, მხატვარი 

გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20429 72 მც.თ 147
ნ. დუმბაძის "კუკარაჩა", 1980 - 1981 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. თბილისის რკინიგზელთა სახლში.
ქაღალდი კარგი

20430 72 მც.თ 148

ნ. დუმბაძის "კუკარაჩა", 1980 - 1981 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. პრემიერა, 

თბილისის რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, 

ჯ. მაზიაშვილი, ი. ხობუა, ბ. ბეგალიშვილი, მხატვრები: ა. 

ჭელიძე. გ. შატბერაშვილი

ქაღალდი კარგი

20431 72 მც.თ 149

გ. იათაშვილის "დღესასწაული", 1980 - 1981 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ბესტავაშვილი. პრემიერა, თბილისის რკინიგზელთა სახლში, 

მონაწილეობენ: ა. გაბუნია, ნ. დათუნაშვილი, ც. მესხი, მხატვარი 

მ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20432 72 მც.თ 150

გ. იათაშვილის "დღესასწაული", 1980 - 1981 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ბესტავაშვილი. პრემიერა, თბილისის რკინიგზელთა სახლში, 

მონაწილეობენ: ა. გაბუნია, ნ. დათუნაშვილი, ც. მესხი, მხატვარი 

მ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20433 72 მც.თ 151

გ. იათაშვილის "დღესასწაული", 1980 - 1981 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ბესტავაშვილი. პრემიერა, თბილისის რკინიგზელთა სახლში, 

მონაწილეობენ: ა. გაბუნია, ნ. დათუნაშვილი, ც. მესხი, მხატვარი 

მ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20434 72 მც.თ 152

გ. იათაშვილის "დღესასწაული", 1980 - 1981 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ბესტავაშვილი. პრემიერა, თბილისის რკინიგზელთა სახლში, 

მონაწილეობენ: ა. გაბუნია, ნ. დათუნაშვილი, ც. მესხი, მხატვარი 

მ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20435 72 მც.თ 153

დ. კლდიაშვილის "სოლომან მორბელაძე", 1980 - 1981 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. თბილისის 

რკინიგზელთა სახლში.

ქაღალდი კარგი

20436 72 მც.თ 154

დ. კლდიაშვილის "სოლომან მორბელაძე", 1980 - 1981 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 

მესხი. პრემიერა, თბილისის რკინიგზის სახლში, 

მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, ლ. შოთაძე, ე. სიხარულიძე, ჯ. 

გაგნიძე, მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

20437 72 მც.თ 155

დ. კლდიაშვილის "სოლომან მორბელაძე", 1980 - 1981 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 

მესხი. პრემიერა, თბილისის რკინიგზის სახლში, 

მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, ლ. შოთაძე, ე. სიხარულიძე, ჯ. 

გაგნიძე, მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

20438 72 მც.თ 156

                                                                                                                                                                                       

რ. იბრაგიმბეგოვის "ჟამი ჭეშმარიტებისა", 1980 - 1981 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

ქაღალდი კარგი

20439 72 მც.თ 157

რ. იბრაგიმბეგოვის "ჟამი ჭეშმარიტებისა", 1980 - 1981 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  დ. 

კობახიძე.პრემიერა, თარგმანი  -  ჯ. თითმერია, თბილისის 

რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, შ. 

სხირტლაძე, ბ. ბეგალიშვილი, მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი



20440 72 მც.თ 158

რ. იბრაგიმბეგოვის "ჟამი ჭეშმარიტებისა", 1980 - 1981 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  დ. 

კობახიძე.პრემიერა, თარგმანი  -  ჯ. თითმერია, თბილისის 

რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, შ. 

სხირტლაძე, ბ. ბეგალიშვილი, მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

20441 72 მც.თ 159

რ. იბრაგიმბეგოვის "ჟამი ჭეშმარიტებისა", 1980 - 1981 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  დ. 

კობახიძე.პრემიერა, თარგმანი  -  ჯ. თითმერია, თბილისის 

რკინიგზელთა სახლში, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, შ. 

სხირტლაძე, ბ. ბეგალიშვილი, მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

20442 72 მც.თ 160

ა. ჩეხოვის "თოლია", 1980 - 1981 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. პრემიერა, 

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

მშვილდაძე, თ. დათუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20443 72 მც.თ 161

ა. ჩეხოვის "თოლია", 1980 - 1981 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. პრემიერა, 

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

მშვილდაძე, თ. დათუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20444 72 მც.თ 162

ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 1981 - 1982 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი მ. 

ბუკია. ა. ბრიგოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამატულ თეატრში, 

მხატვარი გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20445 72 მც.თ 163

ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 1981 - 1982 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი მ. 

ბუკია. ა. ბრიგოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამატულ თეატრში, 

მხატვარი გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20446 72 მც.თ 164

ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს მიღმა გაზაფხულია", 1981 - 1982 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი მ. 

ბუკია. ა. ბრიგოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამატულ თეატრში, 

მხატვარი გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20447 72 მც.თ 165

ე. დე ფილიპოს "ცილინდრი", ნ. დუმბაძის "ზურიკელა", 1981 - 

1982 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ა. 

გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამატულ  თეატრში.

ქაღალდი კარგი

20448 72 მც.თ 166

ე. დე ფილიპოს "ცილინდრი", 1981 - 1982 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი.ა. 

გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამ. თეატრში, მხატვარი გ. 

მღებრიშვილი.

ქაღალდი კარგი

20449 72 მც.თ 167

რ. როლანის "მგლები", 1981 - 1982 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი.ა. გრიბოედოვის სახ. 

სახელმწიფო დრამ. თეატრში, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, შ. 

სხირტლაძე, თ. დაუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20450 72 მც.თ 168

რ. როლანის "მგლები", 1981 - 1982 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი.ა. გრიბოედოვის სახ. 

სახელმწიფო დრამ. თეატრში, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, შ. 

სხირტლაძე, თ. დაუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20451 72 მც.თ 169

ვ. იაკაშვილის "ჰორიზონტს იქით", 1981 - 1982 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. ა. 

გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო დრამ. თეატრში, მხატვარი გ. 

მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20452 72 მც.თ 170

ი. გრუშასის "ჯაზი, სიყვარული და ეშმაკი", 1982 - 1983 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ბუკია. პრემიერა, თარგმანი  -  ნ. ფურცელაძე, ა. ხორავას სახ. 

მსახიობთა სახლის შენობაში, მონაწილეობენ: ი. ხობუა, ნ. 

გაგნიძე, ე. ქებაძე, მხატვარი გ. ცხაკაია

ქაღალდი კარგი



20453 72 მც.თ 171

დ. კლდიაშვილის "სოლომან მორბელაძე", 1982 - 1983 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 

მესხი.ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური კომედიის თაეტრის 

შენობაში, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, ლ. შოთაძე, ე. 

სიხარულიძე, შ. გაგნიძე, მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

20454 72 მც.თ 172

ი. სტელმახის "ჰკითხე ოდესმე ბალახს", 1982 - 1983 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ქუთათელაძე.პრემიერა, თარგმანი  -  გ. ბუხნიკაშვილი, ა. 

ხორავას სახ. მსახიობთა სახლში, მონაწილეობენ: ე. ქებაძე, ნ. 

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

ქაღალდი კარგი

20455 72 მც.თ 173

შ. შამანაძის "ღია შუშაბანდი",  1983 - 1984 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ბესტავაშვილი. პრემიერა, მონაწილეობენ: ო. სეთურიძე, ი. 

ხობუა, ლ. ჭავჭანიძე, მხატვარი გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20456 72 მც.თ 174

ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი ადგილი", 1984 - 1985 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  ა. მიქელაძე, 

მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, თ. დაუშვილი, ე. ქებაძე, მხატვარი ა. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20457 72 მც.თ 175

ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი ადგილი", 1984 - 1985 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  ა. მიქელაძე, 

მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, თ. დაუშვილი, ე. ქებაძე, მხატვარი ა. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20458 72 მც.თ 176

ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი ადგილი", 1984 - 1985 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  ა. მიქელაძე, 

მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, თ. დაუშვილი, ე. ქებაძე, მხატვარი ა. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20459 72 მც.თ 177

ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი ადგილი", 1984 - 1985 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  ა. მიქელაძე, 

მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, თ. დაუშვილი, ე. ქებაძე, მხატვარი ა. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20460 72 მც.თ 178

რ. ტომას "მახე", 1984 - 1985 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. პრემიერა, თარგმანი  

-  ვ. ძიგუა, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, ლ. შოთაძე, ჯ. გაგნიძე, 

ჯ. მაზიაშვილი, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20461 72 მც.თ 179

ფ. გარსია ლორკას "ბერნარდა ალბას სახლი", 1985 - 1986 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  შ. 

კობიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  ნ. ხატისკაცი, მონაწილეობენ: ვ. 

ნეფარიძე, ლ. შოთაძე, ნ. მუხულიშვილი, ე. სიხარულიძე, 

მხატვარი გ. შატბერაშვილი

ქაღალდი კარგი

20462 72 მც.თ 180

ფ. გარსია ლორკას "ბერნარდა ალბას სახლი", 1985 - 1986 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  შ. 

კობიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  ნ. ხატისკაცი, მონაწილეობენ: ვ. 

ნეფარიძე, ლ. შოთაძე, ნ. მუხულიშვილი, ე. სიხარულიძე, 

მხატვარი გ. შატბერაშვილი

ქაღალდი კარგი

20463 72 მც.თ 181

ფ. გარსია ლორკას "ბერნარდა ალბას სახლი", 1985 - 1986 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  შ. 

კობიძე.  კ. მარჯანიშვილის სახ. თეატრის შენობაში, თარგმანი  -  

ნ. ხატისკაცი, მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ლ. შოთაძე, ნ. 

მუხულიშვილი, ე. სიხარულიძე, მხატვარი გ. შატბერაშვილი

ქაღალდი კარგი



20464 72 მც.თ 182

ი. დრუცეს "წმინდათაწმინდა", 1985 - 1986 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  დ. კობიძე. 

თარგმანი  -  ო. პაჭკორიძე, მონაწილეობენ: ლ. ფილფანი, ო. 

სეთურიძე, ი. ხობუა, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20465 72 მც.თ 183

ა. ჩხაიძის "ოქროს თევზი", 1985 - 1986 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ბესტავაშვილი.პრემიერა, თ. დაუშვილი, ლ. მიშველაძე, ო. 

სეთურიძე, მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

20466 72 მც.თ 184

ბ. ტომასის "ჩარლის დეიდა", 1986 - 1987 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  დ. კობიძე. 

პრემიერა, თარგმანი  -  პ. წერეთელი, მონაწილეობენ: შ. 

სხირტლაძე, ზ. გამყრელიძე, ს. კიკნაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20467 72 მც.თ 185

ბ. ტომასის "ჩარლის დეიდა", 1986 - 1987 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  დ. კობიძე. 

პრემიერა, თარგმანი  -  პ. წერეთელი, მონაწილეობენ: შ. 

სხირტლაძე, ზ. გამყრელიძე, ს. კიკნაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20468 72 მც.თ 186

ბ. ტომასის "ჩარლის დეიდა", 1986 - 1987 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  დ. კობიძე. 

პრემიერა, თარგმანი  -  პ. წერეთელი, მონაწილეობენ: შ. 

სხირტლაძე, ზ. გამყრელიძე, ს. კიკნაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20469 72 მც.თ 187

ი. ჟამიაკის "დამქირავებელი", 1986 - 1987 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ენუქიძე. 

პრემიერა, თარგმანი  -  ე. კვიტაიშვილი, მონაწილეობენ: თ. 

დაუშვილი, ე. სიხარულიძე

ქაღალდი კარგი

20470 72 მც.თ 188

ი. ჟამიაკის "დამქირავებელი", 1986 - 1987 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ენუქიძე. 

პრემიერა, თარგმანი  -  ე. კვიტაიშვილი, მონაწილეობენ: თ. 

დაუშვილი, ე. სიხარულიძე

ქაღალდი კარგი

20471 72 მც.თ 189

თ. ჭილაძის "ჩიტების ბაზარი", 1986 - 1987 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 

მესხი.პრემიერა, მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, ლ. მიშველაძე ო. 

სეთურიძე, ი. ხობუა, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20472 72 მც.თ 190

თ. ჭილაძის "ჩიტების ბაზარი", 1986 - 1987 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 

მესხი.პრემიერა, მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, ლ. მიშველაძე ო. 

სეთურიძე, ი. ხობუა, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20473 72 მც.თ 191

თ. ჭილაძის "ჩიტების ბაზარი", 1986 - 1987 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. კ. 

მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში, 

მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, ლ. მიშველაძე ო. სეთურიძე, ი. 

ხობუა, მხატვარი ლ. მურუსიძე.

ქაღალდი კარგი

20474 72 მც.თ 192

ო. ჩხაიძის "ძველი რომანსები", 1986 - 1987 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  შ. 

კობიძე.პრემიერა, მონაწილეობენ: ი. ბალიაშვილი, ე. 

სიხარულიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20475 72 მც.თ 193

შ. შამანაძის "ერთხელ მხოლოდ ისიც ძილში", 1988 წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. იმედაძე.ა. 

ხორავას სახ. მხასიობთა სახლში, მონაწილეობენ: ე. 

გუდიაშვილი, გ. კიკნაძე, ნ. მესხი, ლ. ჭავჭანიძე, მხატვარი გ. 

მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20476 72 მც.თ 194

ფ. დიურენმატის "მოხუცი მანდილოსნის ვიზიტი", 1990 წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ენუქიძე.თარგმანი  -  -  ლ. ღლონტი, კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში, მონაწილეობენ: ლ. 

ფილფანი, ლ. მიშველაძე, თ. დაუშვილი, ო. სეთურიძე, ე. 

სიხარულიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი



20477 72 მც.თ 195

მ. თარხნიშვილის "ბაბაჯანას ქოშები", 1992 წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ბ. ბეგალიშვილი. 

პრემიერა, მონაწილეობენ: ბ. ბგალიშვილი, ი. ბალიაშვილი, ი. 

ბექაია, ნ. დათუნაშვილი, მხატვარი გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20478 72 მც.თ 196

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

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. 

მონაწილეობენ: ნ. დათუნაშვილი, ჯ. მაზიაშვილი, ლ. 

მიშველიძე, ო. სეთურიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20479 72 მც.თ 197

ვ. ძიგუას "ოქროს თევზი და მებადური", 1995 - 1996 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ს. 

ყიფშიძე . პრემიერა, მონაწილეობენ: ლ. ტაბატაძე, ა. ფილფანი, 

ნ. შუნითიძე, ქ. მაღრაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20480 72 მც.თ 198

ვ. ძიგუას "ოქროს თევზი და მებადური", 1995 - 1996 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ს. 

ყიფშიძე . პრემიერა, მონაწილეობენ: ლ. ტაბატაძე, ა. ფილფანი, 

ნ. შუნითიძე, ქ. მაღრაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20481 72 მც.თ 199

გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია", 1996 - 1997 

წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. 

მესხი. მონაწილეობენ: ქ. მაღრაძე, ნ. შუბითიძე, ჯ. ოშხერელი, 

ლ. ტაბატაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20482 72 მც.თ 200

ლ. უსტინოვის და ო. ტაბაკოვის "ფიფქია და შვიდი ჯუჯა", 1996 - 

1997 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ძიგუა.თარგმანი  -  -  ე. გვინდაძე, ვ. ძიდუა, 

მონაწილეობენ: ზ. გოგიშვილი, ზ. დოლიძე, ჯ. ოშხერელი, ნ. 

შუბითიძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20483 72 მც.თ 201

ი. სამსონაძის "ტელეშოუ მიწისძვრის სინდრომით 

დაავადებულთათვის", 1996 - 1997 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი ლ. სვანაძე.პრემიერა, 

მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, კ. ბქაია, თ. დაუშვილი, მხატვარი ა. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20484 72 მც.თ 202

ი. სამსონაძის "ტელეშოუ მიწისძვრის სინდრომით 

დაავადებულთათვის", 1996 - 1997 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი ლ. სვანაძე.პრემიერა, 

მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, კ. ბქაია, თ. დაუშვილი, მხატვარი ა. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20485 72 მც.თ 203

ი. სამსონაძის "იქ სადაც ღვარად მოედინება", 1996 - 1997 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  კ. 

აბაშიძე. მონაწილეობენ: შ. სხირტლაძე,  კ. ბქაია, თ. დაუშვილი, 

მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20486 72 მც.თ 204

ნ. ლორთქიფანიძის "დალაქი", 1996 - 1997 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  კ. აბაშიძე. 

პრემიერა, რ. იოსელიანის მონაწილეობეით, მხატვარი შ. 

გლურჯიძე

ქაღალდი კარგი

20487 72 მც.თ 205

ნ. ლორთქიფანიძის "დალაქი", 1996 - 1997 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  კ. აბაშიძე.  კ. 

მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში, რ. 

იოსელიანის მონაწილეობეით, მხატვარი შ. გლურჯიძე

ქაღალდი კარგი

20488 72 მც.თ 206

ი. სამსონაძის "ტელეშოუ მიწისძვრის სინდრომით 

დაავადებულთათვის", 1997 - 1998 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. სვანაძე. მონაწილეობენ: 

ლ. შოთაძე, კ. ბქაია, თ. დაუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20489 72 მც.თ 207

ი. სამსონაძის "ტელეშოუ მიწისძვრის სინდრომით 

დაავადებულთათვის", 1997 - 1998 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. სვანაძე. მონაწილეობენ: 

ლ. შოთაძე, კ. ბქაია, თ. დაუშვილი, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი



20490 72 მც.თ 208

რ. კლდიაშვილის "საპოვნელა", 1997 - 1998 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. სვანაძე. 

მონაწილეობენ: ლ. შოთაძე, ნ. მუხულიშვილი, ო. სეთურიძე, 

მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20491 72 მც.თ 209

ევრიდიპეს "ელექტრა", 1997 - 1998 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. პრემიერა, 

თარგმანი  -  ლ. ბერძენიშვილი, მონაწილეობენ: ნ. არჩვაძე, ზ. 

ინგოროყვა, ე. ქუთათელაძე, მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20492 72 მც.თ 210

ე. პოს "აფრიკული ციებ-ცხელება", 1997 - 1998 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ზ. წაქაძე. 

მონაწილეობენ: ლ. მიშველაძე, ლ. შოთაძე, ზ. ინგოროყვა, ნ. 

ფერაძე

ქაღალდი კარგი

20493 72 მც.თ 211

ნ. შურღაიას "მხიარული წარმოდგენა", 1997 - 1998 წ.წ. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ბ. ერისთავი. 

მონაწილეობენ: ნ. ჯამალაშვილი, ქ. მაღრაძე, ლ. ტაბატაძე, ლ. 

შიოშვილი, მხატვარი ბ. ქურციკიძე

ქაღალდი კარგი

20494 72 მც.თ 212

დ. ურბანის "ყველა თაგუნიას უყვარს ყველი", 1997 - 1998 წ.წ. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  დ. 

მაცხონაშვილი. მონაწილეობენ: მ. გეგეჭკორი, ქ. ტალახაძე, გ. 

ქათამაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20495 72 მც.თ 213

ლ. უსტინოვის და ო. ტაბაკოვის "ფიფქია და შვიდი ჯუჯა", 1997 - 

1998 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ძიგუა. თარგმანი  -  ე. გვინდაძე, ვ. ძიგუა, 

მონაწილეობენ: ნ. შუბითიძე, ზ. დოლიძე, კ. მაღრაძე, დ. 

შარტავა, ზ. გოგიაშვილი, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20496 72 მც.თ 214

ლ. უსტინოვის და ო. ტაბაკოვის "ფიფქია და შვიდი ჯუჯა", 1997 - 

1998 წ.წ. რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ძიგუა. თარგმანი  -  ე. გვინდაძე, ვ. ძიგუა, 

მონაწილეობენ: ნ. შუბითიძე, ზ. დოლიძე, კ. მაღრაძე, დ. 

შარტავა, ზ. გოგიაშვილი, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20497 72 მც.თ 215

 მხატვრული აფიშები                                                                                                                      

ნ. ვასერმანის და ჯ. დერიონის "ლემანჩელი", უთარიღო, 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.

ქაღალდი კარგი

20498 72 მც.თ 216
ნ. ვასერმანის და ჯ. დერიონის "ლემანჩელი", უთარიღო, 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
ქაღალდი კარგი

20499 72 მც.თ 217

საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. გასტროლი მ. გორკის სახელობის 

მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ თეატრში

ქაღალდი კარგი

20500 72 მც.თ 218

საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. გასტროლი მ. გორკის სახელობის 

მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ თეატრში

ქაღალდი კარგი

20501 72 მც.თ 219

საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. გასტროლი მ. გორკის სახელობის 

მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ თეატრში

ქაღალდი კარგი

20502 72 მც.თ 220

საგასტროლო რეპერტუარი, უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. გასტროლი მ. გორკის სახელობის 

მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ თეატრში

ქაღალდი კარგი

20503 72 მც.თ 221

ე. დე ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება", უთარიღო, რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ი. კაკულია. 

გასტროლი მ. გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ 

აკადემიურ თეატრში, მხატვარი ე. კოტლიაროვი

ქაღალდი კარგი



20504 72 მც.თ 222

ე. როსტანის "სირანო დე ბარჟერაკ"- "сирано де бержерак", 

უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. გასტროლი მ. გორკის სახელობის 

მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20505 72 მც.თ 223

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

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. გასტროლი მ. გორკის სახელობის მოსკოვის 

მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20506 72 მც.თ 224

კ. ლორთქიფანიძის "კოლხიდის ჩირაღდნები"-"заря колхиды", 

უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

რეჟისორი  გ. ანთაძე. გასტროლი მ. გორკის სახელობის 

მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, მხატვარი ი. ყიფშიძე

ქაღალდი კარგი

20507 72 მც.თ 225

კ. ლორთქიფანიძის "заря колхиды", უთარიღო, რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ანთაძე.გასტროლი მ. გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ 

აკადემიურ თეატრში, მხატვარი ი. ყიფშიძე

ქაღალდი კარგი

20508 72 მც.თ 226

მ. გორკის "ფსკერზე", უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. 

გასტროლი მ. გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ 

აკადემიურ თეატრში, მხატვარი თ. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

20509 72 მც.თ 227

ვ. კოროსტილევის "ასი წლის შემდეგ", უთარიღო, რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. გასტროლი მ. გორკის სახელობის მოსკოვის 

მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20510 72 მც.თ 228

ვ. კოროსტილევის "ასი წლის შემდეგ", უთარიღო, რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. გასტროლი მ. გორკის სახელობის მოსკოვის 

მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

20511 72 მც.თ 229

პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი"- "меч кахабери", უთარიღო, 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. გასტროლი მ. გორკის სახელობის მოსკოვის 

მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, მხატვარი გ. ანთაძე

ქაღალდი კარგი

20512 72 მც.თ 230

პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი"- "меч кахабери", უთარიღო, 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. გასტროლი მ. გორკის სახელობის მოსკოვის 

მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, მხატვარი გ. ანთაძე

ქაღალდი კარგი

20513 72 მც.თ 231

ა. ჩხაიძის "ხიდი", უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა. გასტროლი მ. 

გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, 

მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

20514 72 მც.თ 232

ა. ჩხაიძის "ხიდი", უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა. გასტროლი მ. 

გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, 

მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

20515 72 მც.თ 233

ა. ჩხაიძის "ხიდი", უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ნ. გაჩავა. გასტროლი მ. 

გორკის სახელობის მოსკოვის მხატვრულ აკადემიურ თეატრში, 

მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

20516 72 მც.თ 234

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

ცენტრალური კლუბი, რეჟისორი  გ. რიმნისთაველი. 

მონაწილეობს მთელი დასი, მხატვარი გ. გიორგაძე

ქაღალდი კარგი



20517 72 მც.თ 235

ს. ვაჩნაძის "ოკეანგაღმელი შედადი", უთარიღო, რუსთავის 

მეტალურგიის თეატრალური კოლექტივი, რეჟისორი  ს. ვაჩნაძე. 

კ. მარჯანიშვილის სახ. თეატრში, მონაწილეობენ: ბ. 

კერესელიძე, ბ. ჭიქაძე, დ. ფალავანდიშვილი, გ. ხითარიშვილი, 

მხატვრები ა. ჟორდანია, ვ. დონდოლაძე

ქაღალდი კარგი

20518 72 მც.თ 236

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

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რკინიგზელთა სახლში 

[1978-79წწ]

ქაღალდი კარგი

20519 72 მც.თ 237

კ. გამსახურდიას "მთვარის მოტაცება", უთარიღო, რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. 

მონაწილეობენ: ე. სიხარულიძე, ლ. შოთაძე, ლ. ფილფანი, ი. 

ხობუა, ო. სეთურიძე, შ. სიხარულიძე, მხატვარი ა. ჭელიძე. 

აფიშაზე არის მინაწერები (მილოცვები).

ქაღალდი კარგი

20520 72 მც.თ 238

"აკაკი", უთარიღო, რუსთავის  ლიტერატურული  თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. მაღლაფერიძე. მონაწილეობენ: ნ. არჩვაძე, ლ. 

ასლამაზიშვილი, ნ. მუხულაშვილი, ზ. ჯინჭარაძე, მხატვარი გ. 

მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20521 72 მც.თ 239

ვ. გუბარევის "სარკოფაგი", უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. თარგმანი  -  გ. 

გოგიაშვილი, მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ლ. ფილფანი, ლ. 

შოთაძე, ლ. მიშველაძე, ნ. მუხულიშვილი, ო. სეთურიძე, 

მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20522 72 მც.თ 240

ვ. გუბარევის "სარკოფაგი", უთარიღო, რუსთავის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი, რეჟისორი  თ. მესხი. თარგმანი  -  გ. 

გოგიაშვილი, მონაწილეობენ: ვ. ნეფარიძე, ლ. ფილფანი, ლ. 

შოთაძე, ლ. მიშველაძე, ნ. მუხულიშვილი, ო, სეთურიძე, 

მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

20523 72 მც.თ 241

რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი                                                                                                                                                                                                                                                                               

1981-82წწ. სეზონის რეპერტუარი თეატრი. მხატვრები: შ. 

ხუციშვილი, ი. ხუროშვილი, გ. გიგაური

ქაღალდი კარგი

20524 72 მც.თ 242

სეზონის რეპერტუარი, 1981 - 1982 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. მხატვრები: შ. ხუციშვილი, ი. 

ხუროშვილი, გ. გიგაური

ქაღალდი კარგი

20525 72 მც.თ 243

ნ. ლომოურის "ქაჯანა", 1981 - 1982 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. 

მონაწილეობენ: გ. მაღრაძე, ნ. შუბითიძე, გ. ცერცვაძე, ლ. 

ტაბატაძე, მ. ჩხიკვაძე, მხატვრები: შ. ხუციშვილი, გ. გიგაური

ქაღალდი კარგი

20526 72 მც.თ 244

ნ. ლომოურის "ქაჯანა", 1981 - 1982 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. 

მონაწილეობენ: გ. მაღრაძე, ნ. შუბითიძე, გ. ცერცვაძე, ლ. 

ტაბატაძე, მ. ჩხიკვაძე, მხატვრები: შ. ხუციშვილი, გ. გიგაური

ქაღალდი კარგი

20527 72 მც.თ 245

ვაჟა-ფშაველას "სათაგური", 1981 - 1982 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. 

პრემიერა, მონაწილეობენ: ჟ. ალავიძე, მ. კობახიძე, ა. 

იობაშვილი, გ. გურგენიშვილი, მხატვარი შ. ხუციშვილი

ქაღალდი კარგი

20528 72 მც.თ 246

ნ. არეშიძის "მეგობრები", 1981 - 1982 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. 

მონაწილეობენ: ქ. მაღრაძე, ნ. შუბითიძე, გ. მაღრაძე, მ. 

კობახიძე, მ. გურგენიძე, მხატვარი გ. გიგაური

ქაღალდი კარგი

20529 72 მც.თ 247

ნ. შურღაიას და ს. მიხალკოვის "სამი გოჭი", 1981 - 1982 წ.წ. ქ. 

რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

სებისკვერაძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: ჯ. ოშხერელი, ნ. 

ჯამალაშვილი, მ. კობახიძე, მხატვარი ნ. ვარსიმაშვილი

ქაღალდი კარგი



20530 72 მც.თ 248

ა. კალაძის "მოხეტიალე ოინბაზები", 1981 - 1982 წ.წ. ქ. 

რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. 

ყიფშიძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: გ. გურგენიძე, ქ. მაღრაძე, 

ლ. ტაბატაძე, გ. მაღრაძე, კ. იობაშვილი, მ. კობახიძე, მხატვარი 

ი. ხუროშვილი

ქაღალდი კარგი

20531 72 მც.თ 249

ნ. გერნეტისა და ტ. გურიევიჩის "ბატის ჭუკი", 1981 - 1982 წ.წ. ქ. 

რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

მაღლაფერიძე. პრემიერა, თარგმანი  -  ნ. ხორნაული, 

მონაწილეობენ: მ. გურგენიძე, ე. მუმლაური, გ. გურგენიშვილი, ნ. 

შუბითიძე, მხატვარი რ. კოდახსაზოვი

ქაღალდი კარგი

20532 72 მც.თ 250

გ. მატვეევის "ბაჯბაჯა", 1982 - 1983 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. თარგმანი  -  მ. 

გოგოლაშვილი, მონაწილეობენ: ნ. შუბითიძე, გ. გურგენიძე, ქ. 

მაღრაძე, მ. ჩხიკვაძე, მხატვარი გ. აბაკელია

ქაღალდი კარგი

20533 72 მც.თ 251

ნ. შურღაიას და ს. მიხალკოვის "სამი გოჭი",  1982 - 1983 წ.წ. ქ. 

რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

სებისკვერაძე. მონაწილეობენ: ე. მუმლაური, ჯ. ოშხერელი, ნ. 

ჯამალაშვილი, ვ. ალავიძე, მხატვარი ნ. ვარსიმაშვილი

ქაღალდი კარგი

20534 72 მც.თ 252

გ. ნახუცრიშვილის "კიკილას ოინები", 1982 - 1983 წ.წ. ქ. 

რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. 

ყიფშიძე. პრემიერა, მონაწილეობენ: ქ. მაღრაძე, ე. მუმლაური, ა. 

იობაშვილი, ვ. ალავიძე,მხატვრები მ. არაბული, ი. ხუროშვილი

ქაღალდი კარგი

20535 72 მც.თ 253

ნ. არეშიძის "ჯადოსნური წყარო", 1982 - 1983 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. 

პრემიერა, მონაწილეობენ: ქ. მაღრაძე, ნ. ჯამალაშვილი, გ. 

ცერცვაძე, მხატვარი ნ. ვარსიმაშვილი

ქაღალდი კარგი

20536 72 მც.თ 254

მ. ბერაძის "ძალა ერთობაშია", 1982 - 1983 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. 

პრემიერა, მონაწილეობენ: ო. კალანდაძე, გ. ცერცვაძე, ნ. 

შუბითიძე, გ. მაღრაძე, მხატვარი ნ. ვარსიმაშვილი

ქაღალდი კარგი

20537 72 მც.თ 255

ლ. ჩანტლაძის "მუცელა", 1983 - 1984 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე, 

ს. ყიფშიძე. მონაწილეობენ: გ. მაღრაძე, ჯ. ოშხერელი, ნ. 

შუითიძე, გ. ცერცვაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20538 72 მც.თ 256

გ. ხორნაულის "ხუთკუნჭულა", 1983 - 1984 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. 

მონაწილეობენ: ვ. ავალიზე, გ. გურგენიშვილი, თ. კალანდაძე, გ. 

ცერცვაძე, ე. მუმლაური, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20539 72 მც.თ 257

დ. ჯალაღანიას "მამლაყინწას თავგადასავალი", 1983 - 1984 წ.წ. 

ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

სებისკვერაძე.მონაწილეობენ: თ. კალანდაძე, ქ. მაღრაძე, ლ. 

გრძელიძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20540 72 მც.თ 258

ლ. წერეთელის "ეშმაკუნები", 1984 - 1985 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. 

პრემიერა, მონაწილეობენ: ვ. ავალიძე, ლ. გრძელიძე, ნ. 

ჯამალაშვილი, მ. ჩხიკვაძე, გ. მაღრაძე

ქაღალდი კარგი

20541 72 მც.თ 259

ვ. ორლოვის "ოქროს წიწილა", 1984 - 1985 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. ჩხიკვაძე. 

თარგმანი  -  ნ. შურღაია, მონაწილეობენ: ა. ფილფანი, გ. 

ცერცვაძე, ო. გოდაბრელიძე, მხატვარი მ. ცქიშვილი

ქაღალდი კარგი



20542 72 მც.თ 260

კ. კვეიძის "მედღეხვალია", 1984 - 1985 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. 

მონაწილოებენ: ვ. ალავიძე, გ. გურგენიშვილი, ქ. მაღრაძე , თ. 

კალანდაძე, მ. ჩხიკვაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20543 72 მც.თ 261

დ. ჩაჩიბაიას და დ. მაცხონაშვილის "ბრიყვი და ხელმწიფე", 

1985 - 1986 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  დ. მაცხონაშვილი. მონაწილეობენ: ვ. ალავიძე, ჯ. 

ოშხერელი, ა. იობაშვილი, თ. კალანდაძე, მხატვარი თ. 

ბადრიაშვილი

ქაღალდი კარგი

20544 72 მც.თ 262

მ. ბერაძის "ჩიტო-გვრიტო", 1985 - 1986 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. 

მონაწილეობენ: ვ. ალავიძე, ა. იობაშვილი, ქ. მაღრაძე, ნ. 

შუბითიძე, მ. ჩხიკვაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20545 72 მც.თ 263

დ. ურბანის "ყველა თაგუნიას უყვარს ყველი", 1986 - 1987 წ.წ. ქ. 

რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი დ. 

მაცხონაშვილი. თარგმანი  -  ნ. შურღაია, მონაწილეობენ: ვ. 

ავალიძე, ლ. გრძელიძე, თ. კალანდაძე, ჯ. ოშხერელი, გ. 

ცერცვაძე, მხატვარი ლ. მურუსიზე

ქაღალდი კარგი

20546 72 მც.თ 264

ნ. შურღაიას და ს. მიხალკოვის "სამი გოჭი", 1986 - 1987 წ.წ. ქ. 

რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

სებისკვერაძე. მონაწილეობენ: ვ. ავალიძე, ჯ. ოშხარელი, მ. 

ჩხიკვაძე, მხატვრები: ნ. ვარსიმაშვილი, ი. სხირტლაძე, გ. 

ჩინჩალაძე

ქაღალდი კარგი

20547 72 მც.თ 265

მ. გონაშვილის "ცია, ოცნება და ცირკი", 1986 - 1987 წ.წ. ქ. 

რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ბუკია. მონაწილებენ: ვ. ავალიძე, ლ. გრძელიძე, ქ. მაღრაძე, თ. 

კალანდაძე, მ. ჩხიკვაძე, მხატვარი მ. გაბიტაშვილი

ქაღალდი კარგი

20548 72 მც.თ 266

ვ. ჯავახიშვილის "ამბავი ზაზა ბიჭისა", 1986 - 1987 წ.წ. ქ. 

რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. 

ყიფშიძე. მონაწილეობენ: ლ. გრძელიძე, ლ. ტაბატაძე, ნ. 

შუბითიძე, გ. ცერცვაძე, მხატვრები: გ. ჩინჩალაძე, კ. ქურციკიძე, 

ნ. ანდრიაძე

ქაღალდი კარგი

20549 72 მც.თ 267

ნ. გერნეტის და ტ. გურევიჩის "ბატის ჭუკი", 1988 - 1989 წ.წ. ქ. 

რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

მაღლაფერიძე. თარგმანი  -  ნ. ხორნაული, მონაწილეობენ: ქ. 

მაღრაძე, მ. ჩხიკვაძე, ნ. შუბითიძე, ჯ. ოშხერელი, მხატვარი რ. 

კონდახსაზოვი

ქაღალდი კარგი

20550 72 მც.თ 268

ე. შვარცის "წითელქუდა", 1988 - 1989 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. ჩხიკვაძე. 

თარგმანი  -  ტ. ჭანტურია, მონაწილეობენ: გ. ცერაძე, ქ. მაღრაძე, 

მ. ჩხიკვაძე, ა. ფილფანი, მხატვარი მ. ციცქიშვილი

ქაღალდი კარგი

20551 72 მც.თ 269

                                                                                                                                                                 

სეზონის რეპერტუარი, 1989 - 1990 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

20552 72 მც.თ 270

დ. ჯალაღანიას "მამლაყინწას თავგადასავალი", 1989 - 1990 წ.წ. 

ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. 

სებისკვერაძე. მონაწილეობენ: თ. კალანდაძე, ქ. მაღრაძე, ა. 

ფილფანი, ჯ. ოშხარელი, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20553 72 მც.თ 271

გ. ხორნაულის "ხუთკუნჭულა", 1989 - 1990 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  გ. სებისკვერაძე. 

მონაწილეობენ: გ. გურგენიშვილი, ვ. ავალიძე, ნ. შუბითიძე, ლ. 

ტაბატაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი



20554 72 მც.თ 272

ვ. ალავიძის "ფანტაზია მგლისა და კრავის თემაზე", 1989 - 1990 

წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

დ. მაცხონაშვილი. მონაწილეობენ: ვ. ალავიძე, თ. კალანდაძე, ჯ. 

ოშხარელი, მ. ჩხიკვაძე, გ. ცერაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20555 72 მც.თ 273

ა. კონსტიენსკის "სიურპრიზი", 1989 - 1990 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. 

მონაწილეობენ: გ. გურგენიშვილი, ა. იობაშვილი, მ. ჩხიკვაძე, ა. 

ფილფანი

ქაღალდი კარგი

20556 72 მც.თ 274

გ. კლადიჩინას "ონავარი სპილო", 1989 - 1990 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. ჩხიკვაძე. 

მონაწილეობენ: ვ. ავალიძე, ქ. მაღრაძე, ნ. შუბითიძე, გ. ცერაძე, 

მხატვარი მ. ციცქიშვილი

ქაღალდი კარგი

20557 72 მც.თ 275

დ. გრატიაშვილის "დათუნია დრუნჩა", 1989 - 1990 წ.წ. ქ. 

რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  კ. 

არჯევანიძე. მონაწილეობენ: მ. ჩხიკვაძე, ა. ფილფანი, ნ. 

ჯამალაშვილი, მხატვარი გ. მღებრიშვილი

ქაღალდი კარგი

20558 72 მც.თ 276

ვ. ორლოვის "ოქროს წიწილა", 1989 - 1990 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. ჩხიკვაძე. 

მონაწილეობენ: გ. ცერცვაძე, ნ. ჯამალაშვილი, ა. ფილფანი, 

მხატვარი მ. ციცქიშვილი

ქაღალდი კარგი

20559 72 მც.თ 277

თ. მეტრეველის "კარუსელი", 1990 - 1991 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. 

მონაწილეობენ: ა. იობაშვილი, თ. კალანდაძე, ჯ. ოშხარელი, ნ. 

შუბითიძე, გ. ცერაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20560 72 მც.თ 278

მ. გონაშვილის "ცხრა მთას იქით", 1990 - 1991 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  დ. მაცხონაშვილი. 

მონაწილეობენ: ვ. ავალიძე, ა. იობაშვილი, ლ. ტაბატაძე, ნ. 

შუბითიძე, ჯ. ოშხერელი, მხატვრები: ნ. ყანჩელი, პ. ნუცუბიძე

ქაღალდი კარგი

20561 72 მც.თ 279

ვაჟა-ფშაველას "ტყის კომედია", 1990 - 1991 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  კ. არჯევანიძე. 

მონაწილოებენ: ვ. ალავიძე, ა. იობაშვილი, ჯ. ოშხარელი, ნ. 

შუბითიძე, მ. ჩხიკვაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20562 72 მც.თ 280

ე. ჩეპოვეცკის "ბებია თეკლეს სკივრი", 1990 - 1991 წ.წ. ქ. 

რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ჩხიკვაძე. თარგმანი  -  ნ. შურღაია, მონაწილეობენ: გ. 

გურგენიშვილი, ტ. კალანდაძე

ქაღალდი კარგი

20563 72 მც.თ 281

ა. კოსტიენსკის "სიურპრიზი", 1995 - 1996 წ.წ. ქ. რუსთავის 

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ს. ყიფშიძე. 

თარგმანი  -  ვ. ძიგუა, მონაწილეობენ: მ. ჩხიკვაძე, ნ. შუბითიძე , 

ლ. შიოშვილი, გ. გურგენიშვილი, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20564 72 მც.თ 282

გ. ნახუცრიშვილის და ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია", 1996 - 1997 

წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  

თ. მესხი. მონაწილეობენ: ვ. ავალიძე, ჯ. ოშხერელი, ნ. შუბითიძე 

, ლ. შიოშვილი, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20565 72 მც.თ 283

ვ. ავალიძის "ფანტაზია მგლისა და კრავის თემაზე", 1996 - 1997 

წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ავალიძე. მონაწილეობენ: თ. ავალიძე, ჯ. ოშხარელი, ნ. 

შუბითიძე , მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20566 72 მც.თ 284

დ. უსტინოვის და ო. ტაბაკოვის "ფიფქია და შვიდი ჯუჯა", 1996 - 

1997 წ.წ. ქ. რუსთავის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, 

რეჟისორი  ვ. ძიგუა. თარგმანი  -  ე. გვინდაძე, ვ. ძიგუა, 

მონაწილეობენ: ც. გურგენიძე, ნ. შუბითიძე, კ. მაღრაძე, თ. 

მეხახიშვილი, დ. შარტავა, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი



20567 72 მც.თ 285

ლ. უსტინოვისა და ო. ტაბაკოვის "ფიფქია და შვიდი ჯუჯა", 1997 

წ. ქ. რუსთავის  სახელმწიფო საბავშვო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ძიგუა. თარგმანი  -  ე. გვინდაძე, ვ. ძიგუა, მონაწილეობენ: ც. 

გურგენიძე, ნ. შუბითიძე, კ. მაღრაძე, თ. მეხახიშვილი, დ. 

შარტავა, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20568 72 მც.თ 286

თ. მეტრეველის "დაკარგული გრძნობების მღვიმე", 1998 - 1999 

წ.წ.  ქ. რუსთავის  სახელმწიფო საბავშვო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ძიგუა. მონაწილეობენ: ც. გურგენიძე, ლ. გოგნიაშვილი, ქ. 

მაღრაძე, მ. ჩხიკვაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20569 72 მც.თ 287

თ. მეტრეველის "დაკარგული გრძნობების მღვიმე", 1998 - 1999 

წ.წ.  ქ. რუსთავის  სახელმწიფო საბავშვო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ძიგუა. მონაწილეობენ: ც. გურგენიძე, ლ. გოგნიაშვილი, ქ. 

მაღრაძე, მ. ჩხიკვაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20570 72 მც.თ 288

თ. მეტრეველის "დაკარგული გრძნობების მღვიმე", 1998 - 1999 

წ.წ.  ქ. რუსთავის  სახელმწიფო საბავშვო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ძიგუა. მონაწილეობენ: ც. გურგენიძე, ლ. გოგნიაშვილი, ქ. 

მაღრაძე, მ. ჩხიკვაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20571 72 მც.თ 289

თ. მეტრეველის "დაკარგული გრძნობების მღვიმე", 1998 - 1999 

წ.წ.  ქ. რუსთავის  სახელმწიფო საბავშვო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ძიგუა. მონაწილეობენ: ც. გურგენიძე, ლ. გოგნიაშვილი, ქ. 

მაღრაძე, მ. ჩხიკვაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20572 72 მც.თ 290

თ. მეტრეველის "დაკარგული გრძნობების მღვიმე", 1998 - 1999 

წ.წ.  ქ. რუსთავის  სახელმწიფო საბავშვო თეატრი, რეჟისორი  ვ. 

ძიგუა. მონაწილეობენ: ც. გურგენიძე, ლ. გოგნიაშვილი, ქ. 

მაღრაძე, მ. ჩხიკვაძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე

ქაღალდი კარგი

20573 72 მც.თ 291

ბ.ლავრენიოვის "რღვევა". 1955-56წ. რუსთავის საქალაქო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი ა.ალაზნისპირელი. მხატვარი 

მ.გოცირიძე. 

ქაღალდი კარგი

20574 72 მც.თ 292

ბ.ლავრენიოვის "რღვევა". 1955-56წ. რუსთავის საქალაქო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი ა.ალაზნისპირელი. მხატვარი 

მ.გოცირიძე. 

ქაღალდი კარგი

20575 72 მც.თ 293

ბ.ლავრენიოვის "რღვევა". 1955-56წ. რუსთავის საქალაქო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი ა.ალაზნისპირელი. მხატვარი 

მ.გოცირიძე. ა.ხორავას მონაწილეობით.

ქაღალდი კარგი

20576 72 მც.თ 294

ბ.ლავრენიოვის "რღვევა". 1955-56წ. რუსთავის საქალაქო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი ა.ალაზნისპირელი. მხატვარი 

მ.გოცირიძე. ა.ხორავას მონაწილეობით.

ქაღალდი კარგი

20577 72 მც.თ 295

ბ.ლავრენიოვის "რღვევა". 1955-56წ. რუსთავის საქალაქო 

კულტურის სახლი.  რეჟისორი ა.ალაზნისპირელი. მხატვარი 

მ.გოცირიძე. 

ქაღალდი მძიმე

20578 72 მც.თ 296

ო.ღვაბერიას "განახლებულ მიწაზე". რუსთავის საქალაქო 

კულტურის სახლი. რეჟისორი გ.ომიაძე. მხატვარი ი.ასკურავა. 

მსახიობები: ვ.ჯარიმელაშვილი, ნ.კევლიშვილი, ა.გუჯაბიძე, 

გ.აბუაშვილი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20579 73 მც.თ. 297

ა. გელოვანისა და ნ. ხუნწარიას "ჩვენი სახლი", 1959 წ. 

მინიატურების თეატრი, საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონია, საზაფხულო თეატრი. დადგმა - გ. 

ქართველიშვილი, მხატვარი - ი. სუმბათაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო

20580 73 მც.თ. 298

ა. გელოვანის, თ. ჩანტლაძისა და ნ. ხუნწარიას "ჩვენც ვეძებთ 

ტალანტებს", დადგმა - ლ. მირცხულავა, მხატვარი - გ. ალექსი-

მესხიშვილი.   ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "ცხრა 

მუშკეტერი და ხუთი მხარტანიანი", დადგმა - ა. გელოვანი, 

მხატვარი - მ. ჭავჭავაძე.  1971 წ. მინიატურების თეატრი, 

საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია, საზამთრო თეატრი. 

ქაღალდი საშუალო



20581 73 მც.თ. 299

ა. გელოვანის, თ. ჩანტლაძისა და ნ. ხუნწარიას "ჩვენც ვეძებთ 

ტალანტებს", 1971 წ. მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი", 

საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია, საზაფხულო 

თეატრი. დადგმა - ლევან მირცხულავა. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20582 73 მც.თ. 300

ა. გელოვანის, ვ. გოგოლაშვილისა და თ. ჩანტლაძისა 

"ფრთხილად, ქმრებო", 1972 წ. მინიატურების თეატრი ენკი-

ბენკი, საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია, საზამთრო 

თეატრი. დადგმა - ნუგზარ გაჩავა. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20583 73 მც.თ. 301

 ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "ცხრა მუშკეტერი და ხუთი 

მხარტანიანი", 1972 წ. მინიატურების თეატრი, საქართველოს 

სახელმწიფო ფილარმონია, საზამთრო თეატრი. დადგმა - ა. 

გელოვანი.

ქაღალდი კარგი

20584 73 მც.თ. 302

 ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "მეგობრობის მატარებელი",  

1973 წ. მინიატურების თეატრი, საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონია, საზამთრო თეატრი. დადგმა - ა. გელოვანი,

ქაღალდი კარგი

20585 73 მც.თ 303

ა. გელოვანის, ვ. გოგოლაშვილისა და თ. ჩანტლაძისა 

"ფრთხილად, ქმრებო", 1973 წ. მინიატურების თეატრი "ენკი-

ბენკი", საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია. დადგმა - 

ნუგზარ გაჩავა.

ქაღალდი კარგი

20586 73 მც.თ 304

ა. გელოვანის, ვ. გოგოლაშვილისა და თ. ჩანტლაძისა 

"ფრთხილად, ქმრებო", 1973 წ.  მინიატურების თეატრი "ენკი-

ბენკი", საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია. დადგმა - 

ნუგზარ გაჩავა.

ქაღალდი საშუალო

20587 73 მც.თ 305

ა. გელოვანის, თ. ჩანტლაძისა და ნ. ხუნწარიას "ჩვენც ვეძებთ 

ტალანტებს", 1973 წ. მინიატურების თეატრი, საქართველოს 

სახელმწიფო ფილარმონია. დადგმა - ლ. მირცხულავა. 

ქაღალდი საშუალო

20588 73 მც.თ 306

"ახალგაზრდა მუშის ფილარმონია";  " ნაკრები" (ნაწყვეტები 

სპექტაკლებიდან), 1975 წ. საქართველოს სახელმწიფო 

მინიატურების თეატრი, საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონია. სამხატვრო ხელმძღვანელი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20589 73 მც.თ 307

სარეპერტუარო აფიშა, 1976-1977 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვარო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20590 73 მც.თ 308

სარეპერტუარო აფიშა, 1976-1977 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვარო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20591 73 მც.თ 309

ა. გელოვანის და თ. ჩანტლაძის "გამარჯვების ღიმილი", 1977-

1978 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - თ. 

აბაშიძე, მხატვარი - თ. ხუციშვილი. სეზონის გახსნა 

ქაღალდი კარგი

20592 73 მც.თ 310

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "ნაკრები" (ნაწყვეტები 

სპექტაკლებიდან);  ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის 

"გამარჯვების ღიმილი", 1977-1978 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვარო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20593 73 მც.თ 311

სარეპერტუარო აფიშა, 1977-1978 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვარო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20594 73 მც.თ 312

სარეპერტუარო აფიშა, 1977-1978 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვარო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20595 73 მც.თ 313

სარეპერტუარო აფიშა, 1977-1978 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვარო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20596 73 მც.თ 314

ვ. გოგოლაშვილის, ა. გელოვანის და თ. ჩანტლაძის "ეშმაკის 

კუდი"("ფრთხილად ქმრებოს" მიხედვით), 1977-1978 წ.წ. 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - ლ. 

მირცხულავა, მხატვარი - ო. თავაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



20597 73 მც.თ 315

ვ. გოგოლაშვილის, ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "ეშმაკის 

კუდი"("ფრთხილად ქმრებოს" მიხედვით), 1977-1978 წ.წ. 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - ლ. 

მირცხულავა, მხატვარი - ო. თავაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20598 73 მც.თ 316

"ლუარსაბ თათქარიძე" (ი. ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანის?!" 

მიხედვით), 1978-1979 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი - ლ. მირცხულავა, მხატვარი -ა. ჭელიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20599 73 მც.თ 317

"ლუარსაბ თათქარიძე" (ი. ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანის?!" 

მიხედვით), 1978-1979 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი - ლ. მირცხულავა, მხატვარი -ა. ჭელიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20600 73 მც.თ 318

სარეპერტუარო აფიშა, 1978-1979 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე.

ქაღალდი კარგი

20601 73 მც.თ 319

სარეპერტუარო აფიშა, 1978-1979 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე.

ქაღალდი კარგი

20602 73 მც.თ 320

სარეპერტუარო აფიშა, 1978-1979 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე.

ქაღალდი კარგი

20603 73 მც.თ 321

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "ზოგიერთის მზის დაბნელება 

საქართველოში", დადგმა - თ. ჩანტლაძე;  ვ. გოგოლაშვილის, ა. 

გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "ეშმაკის კუდი", რეჟისორი - ლ. 

მირცცხულავა, 1978-1979 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო 

თეატრი. სეზონის გახსნა.                                                                                                  

ქაღალდი კარგი

20604 73 მც.თ 322

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "ნურც გაფრინდები, ნურც 

მოფრინდები", 1979-1980 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო 

თეატრი. დადგმა - თ. ჩანტლაძე, მხატვარი - თ. გეინე. 

ქაღალდი კარგი

20605 73 მც.თ 323

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "ნურც გაფრინდები, ნურც 

მოფრინდები", 1979-1980 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო 

თეატრი. დადგმა - თ. ჩანტლაძე, მხატვარი - თ. გეინე. 

ქაღალდი კარგი

20606 73 მც.თ 324

"ლუარსაბ თათქარიძე" (ი. ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანის?!" 

მიხედვით), 1979-1980 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი - ლ. მირცხულავა, მხატვარი -ა. ჭელიძე. სეზონის 

გახსნა

ქაღალდი კარგი

20607 73 მც.თ 325

სარეპერტუარო აფიშა, 1979-1980 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20608 73 მც.თ 326

სარეპერტუარო აფიშა, 1979-1980 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20609 73 მც.თ 327

სარეპერტუარო აფიშა, 1979-1980 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20610 73 მც.თ 328

ზ. რცხილაძისა და თ. ჩანტლაძის "ახალ ბინას გილოცავთ", 1980-

1981 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. კომპოზიტორი - 

გ. ბზვანელი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

20611 73 მც.თ 329

ზ. რცხილაძისა და თ. ჩანტლაძის "ახალ ბინას გილოცავთ", 1980-

1981 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. კომპოზიტორი - 

გ. ბზვანელი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

20612 73 მც.თ 330

ზ. რცხილაძისა და თ. ჩანტლაძის "ახალ ბინას გილოცავთ", 1980-

1981 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი თ. 

ჩანტლაძე. მხატვარი . ვ. გოგინაშვილი. კომპოზიტორი - გ. 

ბზვანელი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20613 73 მც.თ 331

ზ. რცხილაძისა და თ. ჩანტლაძის "ახალ ბინას გილოცავთ", 1980-

1981 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. დადგმა - თ. 

ჩანტლაძე, მხატვარი: ვ. გოგინაშვილი, თ. გეინე, ვ. ჭიაურელი. 

პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი



20614 73 მც.თ 332

სარეპერტუარო აფიშა, 1980-1981 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20615 73 მც.თ 333

სარეპერტუარო აფიშა, 1980-1981 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20616 73 მც.თ 334

ზ. რცხილაძისა და თ. ჩანტლაძის "ლუარსაბ თათქარიძე" (ი. 

ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანის?!" მიხედვით), 1981-1982 წ.წ. 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - ლ. 

მირცხულავა.  სეზონის გახსნა

ქაღალდი კარგი

20617 73 მც.თ 335

თ. გოდერძიშვილისა და თ. ჩანტლაძის "არ შეგირიგდები" (ა. 

მიასნიცკის "ბიძაჩემის სახლის" მიხედვით), 1981-1982 წ.წ. 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. დადგმა - თენგიზ 

ჩანტლაძე, მხატვარი - ნ. გაფრინდაშვილი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20618 73 მც.თ 336

სარეპერტუარო აფიშა, 1981-1982 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20619 73 მც.თ 337

სარეპერტუარო აფიშა, 1981-1982 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20620 73 მც.თ 338

სარეპერტუარო აფიშა, 1981-1982 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20621 73 მც.თ 339

სარეპერტუარო აფიშა, 1981-1982 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20622 73 მც.თ 340

სარეპერტუარო აფიშა, 1981-1982 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20623 73 მც.თ 341

სარეპერტუარო აფიშა, 1981-1982 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20624 73 მც.თ 342

სარეპერტუარო აფიშა, 1981-1982 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20625 73 მც.თ 343

ე. ბრაგინსკისა და ე. რიაზანოვის "ისევ სტყუით, ამხანაგო 

ნოვოსელცევ!", 1982-1983 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო 

თეატრი.  თარგმანი  - : თ. გოდერძიშვილი, თ. ჩანტლაძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი

20626 73 მც.თ 344

ე. ბრაგინსკისა და ე. რიაზანოვის "ისევ სტყუით, ამხანაგო 

ნოვოსელცევ!", 1982-1983 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო 

თეატრი.  თარგმანი  - : თ. გოდერძიშვილი, თ. ჩანტლაძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი

20627 73 მც.თ 345

ე. ბრაგინსკისა და ე. რიაზანოვის "ისევ სტყუით, ამხანაგო 

ნოვოსელცევ!", 1982-1983 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო 

თეატრი. დადგმა - თ. ჩანტლაძე, მხატვარი - გ. გეგეჭკორი. 

თარგმანი  - : თ. გოდერძიშვილი, თ. ჩანტლაძე. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი

20628 73 მც.თ 346

ე. ბრაგინსკისა და ე. რიაზანოვის "ისევ სტყუით, ამხანაგო 

ნოვოსელცევ!", 1982-1983 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო 

თეატრი. დადგმა - თ. ჩანტლაძე, მხატვარი - გ. გეგეჭკორი. 

თარგმანი  - : თ. გოდერძიშვილი, თ. ჩანტლაძე. პრემიერა. 

რუსულენოვანი

ქაღალდი კარგი

20629 73 მც.თ 347

სარეპერტუარო აფიშა, 1982-1983 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20630 73 მც.თ 348

სარეპერტუარო აფიშა, 1982-1983 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი



20631 73 მც.თ 349

სარეპერტუარო აფიშა, 1982-1983 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20632 73 მც.თ 350

სარეპერტუარო აფიშა, 1982-1983 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. რუსულენოვანი

ქაღალდი კარგი

20633 73 მც.თ 351

სარეპერტუარო აფიშა, 1982-1983 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. რუსულენოვანი

ქაღალდი კარგი

20634 73 მც.თ 352

სარეპერტუარო აფიშა, 1982-1983 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე.

ქაღალდი კარგი

20635 73 მც.თ 353

სარეპერტუარო აფიშა, 1982-1983 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე.

ქაღალდი კარგი

20636 73 მც.თ 354

სარეპერტუარო აფიშა, 1982-1983 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. რუსულენოვანი

ქაღალდი კარგი

20637 73 მც.თ 355

სარეპერტუარო აფიშა, 1982-1983 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე.

ქაღალდი კარგი

20638 73 მც.თ 356

სარეპერტუარო აფიშა, 1982-1983 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე.

ქაღალდი კარგი

20639 73 მც.თ 357

სარეპერტუარო აფიშა, 1982-1983 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე.

ქაღალდი კარგი

20640 73 მც.თ 358

სარეპერტუარო აფიშა, 1982-1983 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე.

ქაღალდი კარგი

20641 73 მც.თ 359

სარეპერტუარო აფიშა, 1982-1983 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. რუსულენოვანი

ქაღალდი კარგი

20642 73 მც.თ 360

ზ. რცხილაძისა და თ. ჩანტლაძის "ლუარსაბ თათქარიძე" (ი. 

ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანის?!" მიხედვით), 1983-1984 წ.წ. 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - ლ. 

მირცხულავა. მხატვარი - ა. ჭელიძე. რუსულენოვანი.

ქაღალდი კარგი

20643 73 მც.თ 361

თ. გოდერძიშვილისა და თ. ჩანტლაძის "არ შეგირიგდები", 1983-

1984 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. დადგმა - თენგიზ 

ჩანტლაძე, მხატვარი -ნ. გაფრინდაშვილი. 

ქაღალდი კარგი

20644 73 მც.თ 362

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "მხიარული მინიატურები", 

1983-1984 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. 

კომპოზიტორი - გ. ბზვანელი.

ქაღალდი კარგი

20645 73 მც.თ 363

სარეპერტუარო აფიშა, 1983-1984 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. რუსულენოვანი

ქაღალდი კარგი

20646 73 მც.თ 364

სარეპერტუარო აფიშა, 1983-1984 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20647 73 მც.თ 365

სარეპერტუარო აფიშა, 1983-1984 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20648 73 მც.თ 366

სარეპერტუარო აფიშა, 1983-1984 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20649 73 მც.თ 367

სარეპერტუარო აფიშა, 1983-1984 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20650 73 მც.თ 368

სარეპერტუარო აფიშა, 1983-1984 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი



20651 73 მც.თ 369

ზ. რცხილაძისა და თ. ჩანტლაძის "ლუარსაბ თათქარიძე" (ი. 

ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანის?!" მიხედვით), 1984-1985 წ.წ. 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - ლ. 

მირცხულავა. მხატვარი - ა. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

20652 73 მც.თ 370

ი. შტოკის "ღვთაებრივი კომედია", 1984-1985 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - ბადრი კობახიძე. მხატვარი: 

ო. ქოჩაკიძე, ი. ჩიკვაიძე, ა. სლოვინსკი. 

ქაღალდი კარგი

20653 73 მც.თ 371

ა. არკანოვის, გ. გორინის, ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის 

"მხიარული მინიატურები", 1983-1984 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა - თენგიზ ჩანტლაძე, მხატვარი - 

ნანა იაშვილი, კომპოზიტორი - გ. ბზვანელი. რუსულენოვანი.

ქაღალდი კარგი

20654 73 მც.თ 372

სარეპერტუარო აფიშა, 1984-1985 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20655 73 მც.თ 373

სარეპერტუარო აფიშა, 1984-1985 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20656 73 მც.თ 374

სარეპერტუარო აფიშა, 1984-1985 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20657 73 მც.თ 375

სარეპერტუარო აფიშა, 1984-1985 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20658 73 მც.თ 376

სარეპერტუარო აფიშა, 1984-1985 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20659 73 მც.თ 377

სარეპერტუარო აფიშა, 1984-1985 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20660 73 მც.თ 378

სარეპერტუარო აფიშა, 1984-1985 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20661 73 მც.თ 379

სარეპერტუარო აფიშა, 1984-1985 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20662 73 მც.თ 380

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "პაემანი ხეზე ანუ ბესარიონის 

თავგადასავალი",1984-1985 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო 

თეატრი. კომპოზიტორი - გ. ბზვანელი. ანონსი. 

ქაღალდი კარგი

20663 73 მც.თ 381

სარეპერტუარო აფიშა, 1985-1986 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20664 73 მც.თ 382

სარეპერტუარო აფიშა, 1985-1986 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20665 73 მც.თ 383

სარეპერტუარო აფიშა, 1985-1986 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20666 73 მც.თ 384

სარეპერტუარო აფიშა, 1985-1986 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20667 73 მც.თ 385

სარეპერტუარო აფიშა, 1985-1986 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20668 73 მც.თ 386

სარეპერტუარო აფიშა, 1985-1986 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20669 73 მც.თ 387

სარეპერტუარო აფიშა, 1985-1986 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი



20670 73 მც.თ 388

გ. რცხილაძისა და თ. ჩანტლაძის "ახალ ბინას გილოცავთ!" 1985-

1986 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. დადგმა - თ. 

ჩანტლაძე, მხატვარი: ვ. გოგინაშვილი, თ. გეინე. 

ქაღალდი მძიმე

20671 73 მც.თ 389

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის,"За хорошую работу", 1985-1986 

წ.წ.  მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. დადგმა - თ. 

ჩანტლაძე, მხატვარი: ნ. იაშვილი.  რუსულენოვანი

ქაღალდი კარგი

20672 73 მც.თ 390

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის,"პაემანი ხეზე ანუ ბესარიონის 

თავგადასავალი", 1985-1986 წ.წ.  მინიატურების სახელმწიფო 

თეატრი. დადგმა: თ. ჩანტლაძე, ავთანდილ გელოვანი,  

მხატვარი: ნ. იაშვილი. პრემიერა. სეზონის გახსნა.

ქაღალდი კარგი

20673 73 მც.თ 391

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის,"პაემანი ხეზე ანუ ბესარიონის 

თავგადასავალი", 1985-1986 წ.წ.  მინიატურების სახელმწიფო 

თეატრი. დადგმა: თ. ჩანტლაძე, ავთანდილ გელოვანი,  

მხატვარი: ნ. იაშვილი. პრემიერა. სეზონის გახსნა.

ქაღალდი კარგი

20674 73 მც.თ 392

სარეპერტუარო აფიშა, 1986-1987 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20675 73 მც.თ 393

სარეპერტუარო აფიშა, 1986-1987 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი და 

დირექტორი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20676 73 მც.თ 394

სარეპერტუარო აფიშა, 1987-1988 წ.წ. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი - თენგიზ 

ჩანტლაძე. 

ქაღალდი კარგი

20677 73 მც.თ 395

ა. გელოვანის, თ. ჩანტლაძის, რ. მიშველიძის "ნახვამდის 

ვანიჩკა", 1987-1988 წ.წ. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. 

დადგმა - თენგიზ ჩანტლაძე, მხატვარი - თეიმურაზ 

ჩხუტიშვილი. პრემიერა, სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი კარგი

20678 73 მც.თ 396

ვ. კატაევის "წრის კვადრატურა", 1987-1988 წ.წ.             იუმორისა 

და სატირის სახელმწიფო თეატრი. სამხატვრო ხელმძღვანელი 

- თენგიზ ჩანტლაძე. ანონსი.

ქაღალდი კარგი

20679 73 მც.თ 397

ა. გელოვანის, თ. ჩანტლაძის, ნ. დუმბაძის, ა. არკანოვისა და გ. 

გორიის "За хорошую работу", 1987-1988 წ.წ. იუმორისა და 

სატირის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა - თ. ჩანტლაძე, 

მხატვარი - ნ. იაშვილი. რუსულენოვანი

ქაღალდი კარგი

20680 73 მც.თ 398

ვ. კატაევის "წრის კვადრატურა"; ვ. ნიკოლაძის "როცა იხსნება 

თეატრის ფარდა", (მუსიკალური წარმოდგენა), კომპოზიტორი - 

კახა ცაბაძე. 1989-1990 წ.წ. სატირისა და იუმორის სახელმწიფო 

თეატრი. სპექტაკლები გაიმართა აკაკი ხორავას სახელობის 

მსახიობის სახლში. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი - 

ვახტანგ ქართველიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

20681 73 მც.თ 399

ვ. ნიკოლაძის "როცა იხსნება თეატრის ფარდა", (მუსიკალური 

წარმოდეგანა), 1989-1990 წ.წ. სატირისა და იუმორის 

სახელმწიფო თეატრი. კომპოზიტორი - კახა ცაბაძე. რეჟისორი: 

ვარლამ ნიკოლაძე, დალი კალატოზიშვილი. მხატვარი - 

ლომგულ მურუსიძე. სპექტაკლი გაიმართა აკაკი ხორავას 

სახელობის მსახიობის სახლში. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20682 73 მც.თ 400

სტანისლავ სტრატიევის "ზამშის პიჯაკი", 1989-1990 წ.წ. 

სატირისა და იუმორის სახელმწიფო თეატრი. თარგმანი  -  და 

სცენური რედაქცია: ვახტანგ ქართველიშვილი, ვარლამ 

ნიკოლაძე. ანონსი

ქაღალდი



20683 73 მც.თ 401

სტანისლავ სტრატიევის "ზამშის პიჯაკი", 1989-1990 წ.წ. 

სატირისა და იუმორის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - 

ვარლამ ნიკოლაძე, მხატვარი - ლევან სილაგაძე. სპექტაკლი 

გაიმართა აკაკი ხორავას სახელობის მსახიობის სახლში. 

პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20684 73 მც.თ 402

 დრაგუტინ დობრიჩანინის "სამი ბულბულის ქუჩა № 17", 1990-

1991 წ.წ. თენგიზ ჩანტლაძის სახელობის სატირისა და იუმორის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - ანზორ ქუთათელაძე, 

მხატვარი - აივენგო ჭელიძე. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20685 73 მც.თ 403

ნოდარ დუმბაძის "მზიანი ღამე", 1990-1991 წ.წ. თენგიზ 

ჩანტლაძის სახელობის სატირისა და იუმორის სახელმწიფო 

თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

20686 73 მც.თ 404

ნოდარ დუმბაძის "მზიანი ღამე", 1990-1991 წ.წ. თენგიზ 

ჩანტლაძის სახელობის სატირისა და იუმორის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი - ნანა დემეტრაშვილი, მხატვარი - ნოდარ 

გაფრინდაშვილი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20687 73 მც.თ 405

ნოდარ დუმბაძის "მზიანი ღამე", 1990-1991 წ.წ. თენგიზ 

ჩანტლაძის სახელობის სატირისა და იუმორის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი - ნანა დემეტრაშვილი, მხატვარი - ნოდარ 

გაფრინდაშვილი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20688 73 მც.თ 406

პოლიკარპე კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1990-1991 წ.წ. 

თენგიზ ჩანტლაძის სახელობის სატირისა და იუმორის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - თეიმურაზ აბაშიძე, მხატვარი 

- პაატა მძინარაშვილი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20689 73 მც.თ 407

პოლიკარპე კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1990-1991 წ.წ. 

თენგიზ ჩანტლაძის სახელობის სატირისა და იუმორის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - თეიმურაზ აბაშიძე, მხატვარი 

- პაატა მძინარაშვილი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20690 73 მც.თ 408

პოლიკარპე კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი", 1990-1991 წ.წ. 

თენგიზ ჩანტლაძის სახელობის სატირისა და იუმორის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - თეიმურაზ აბაშიძე, მხატვარი 

- პაატა მძინარაშვილი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20691 73 მც.თ 409

ბრანდონ ტომასის "ჩარლის დეიდა", 1997-1998 წ.წ. თენგიზ 

ჩანტლაძის სახელობის თბილისის მუნიციპალური თეატრი. 

რეჟისორი - დავით კობახიძე, მხატვარი - ქეთევან ალექსი-

მესხიშვილი, თარგმანი  - პაპუნა წერეთელი

ქაღალდი კარგი

20692 73 მც.თ 410

ბრანდონ ტომასის "ჩარლის დეიდა", 1997-1998 წ.წ. თენგიზ 

ჩანტლაძის სახელობის თბილისის მუნიციპალური თეატრი. 

რეჟისორი - დავით კობახიძე, მხატვარი - ქეთევან ალექსი-

მესხიშვილი, თარგმანი  - პაპუნა წერეთელი

ქაღალდი კარგი

20693 73 მც.თ 411

ბრანდონ ტომასის "ჩარლის დეიდა", 1997-1998 წ.წ. თენგიზ 

ჩანტლაძის სახელობის თბილისის მუნიციპალური თეატრი. 

რეჟისორი - დავით კობახიძე, მხატვარი - ქეთევან ალექსი-

მესხიშვილი, თარგმანი  - პაპუნა წერეთელი

ქაღალდი კარგი

20694 73 მც.თ 412

ი. ჭავჭავაძის "კაცია ადამიანი?!" მინიატურების სახელმწიფო 

თეატრი. დადგმა - ა. მირცხულავა, მხატვარი - ა. ჭელიძე. 

რუსულენოვანი, გასტროლი. უთარიღო

ქაღალდი კარგი

20695 73 მც.თ 413

ზ. რცხილაძისა და თ. ჩანტლაძის "с новосельем", მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა - თ. ჩანტლაძე, მხატვარი: ვ. 

ჭიაურელი, ვ, გოგინაშვილი, თ. გეიანე. უთარიღო

ქაღალდი კარგი

20696 73 მც.თ 414
სარეპერტუარო აფიშა, მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. 

რუსულენოვანი, უთარიღო
ქაღალდი კარგი

20697 73 მც.თ 415

ა. გელოვანის, თ. ჭანტლაძისა და ვ. გოგოლაშვილის "ეშმაკის 

კუდი" ("ფრთხილად ქმრებოს" მიხედვით), მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. ანონსი, უთარიღო

ქაღალდი კარგი



20698 73 მც.თ 416

ა. გელოვანის, თ. ჭანტლაძისა და ვ. გოგოლაშვილის "ეშმაკის 

კუდი" ("ფრთხილად ქმრებოს" მიხედვით), მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. ანონსი. უთარიღო

ქაღალდი კარგი

20699 73 მც.თ 417

ავთანდილ გელოვანისა და თენგიზ ჩანტლაძის "ენკი-ბენკი". 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი, საზამთრო თეატრი 

კომპოზიტორი - ოთარ თევდორაძე. თენგიზ ჩანტლაძის 

მონაწილეობით. უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

20700 73 მც.თ 418

ავთანდილ გელოვანისა და თენგიზ ჩანტლაძის "ენკი-ბენკი". 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი, საზამთრო თეატრი 

კომპოზიტორი - ოთარ თევდორაძე. თენგიზ ჩანტლაძის 

მონაწილეობით. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

20701 73 მც.თ 419

ავთანდილ გელოვანისა და თენგიზ ჩანტლაძის "ენკი-ბენკი". 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი, საზამთრო თეატრი 

კომპოზიტორი - ოთარ თევდორაძე. თენგიზ ჩანტლაძის 

მონაწილეობით. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

20702 73 მც.თ 420

ავთანდილ გელოვანისა და თენგიზ ჩანტლაძის "ენკი-ბენკი". 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი, საზამთრო თეატრი 

კომპოზიტორი - ოთარ თევდორაძე. თენგიზ ჩანტლაძის 

მონაწილეობით. უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

20703 73 მც.თ 421

ავთანდილ გელოვანისა და თენგიზ ჩანტლაძის "მხოლოდ 

სიცილით". მინიატურების სახელმწიფო თეატრი, დადგმა - აკაკი 

კვანტალიანი, მხატვარი - მამია მალაზონია.  უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

20704 73 მც.თ 422

ავთანდილ გელოვანისა და თენგიზ ჩანტლაძის "მხოლოდ 

სიცილით". მინიატურების სახელმწიფო თეატრი, დადგმა - აკაკი 

კვანტალიანი, მხატვარი - მამია მალაზონია.  უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

20705 73 მც.თ 423

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "მეგობრობის მატარებელი" 

რეჟისორი - ა. გელოვანი. მხატვარი - ი. გორდელაძე;  ა. 

გელოვანის, თ. ჩანტლაძისა და ნ. ხუნწარიას "ჩვენც ვეძებთ 

ტალანტებს". რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. მხატვარი -  გ. ალექსი-

მესხიშვილი. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

20706 73 მც.თ 424

ა. გელოვანის, თ. ჩანტლაძისა და ნ. ხუნწარიას "ჩვენც ვეძებთ 

ტალანტებს". დადგმა - ლ. მირცხულავა. მხატვარი -  გ. ალექსი-

მესხიშვილი; ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "ცხრა მუშკეტერი 

და ხუთი  მხარტანიანი", დადგმა - ა. გელოვანი, მხატვარი - მ. 

ჭავჭავაძე. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი "ენკი-ბენკი". 

უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

20707 73 მც.თ 425
სარეპერტუარო აფიშა,  მინიატურების სახელმწიფო თეატრი 

"ენკი-ბენკი". უთარიღო. 
ქაღალდი კარგი

20708 73 მც.თ 426

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძისა "ფრთხილად, ქმრებო". 

დადგმა - ნ. გაჩავა. მხატვარი -  თ. ხუციშვილი. ; ა. გელოვანისა 

და თ. ჩანტლაძის "მეგობრობის მატარებელი", დადგმა - ა. 

გელოვანი, მხატვარი - ი. გორდელაძე. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო. 

ქაღალდი საშუალო

20709 73 მც.თ 427

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძისა "ფრთხილად, ქმრებო". 

დადგმა - ნ. გაჩავა. მხატვარი -  თ. ხუციშვილი. ; ა. გელოვანისა 

და თ. ჩანტლაძის "მეგობრობის მატარებელი", დადგმა - ა. 

გელოვანი, მხატვარი - ი. გორდელაძე. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო. 

ქაღალდი საშუალო

20710 73 მც.თ 428

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძისა "ფრთხილად, ქმრებო". 

დადგმა - ნ. გაჩავა. მხატვარი -  თ. ხუციშვილი. ; ა. გელოვანისა 

და თ. ჩანტლაძის "მეგობრობის მატარებელი", დადგმა - ა. 

გელოვანი, მხატვარი - ი. გორდელაძე. მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი



20711 73 მც.თ 429

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძისა "ცხრა მუშკეტერი და ხუთი 

მხარტანიანი". დადგმა - ა. გელოვანი. მხატვარი -  მ. ჭავჭავაძე; ა. 

გელოვანის, თ. ჩანტლაძისა და ნ. ხუნწარიას "ჩვენც ვეძებთ 

ტალანტებს", დადგმა - ლ. მირცხულავა, მხატვარი - გ. ალექსი-

მესხიშვილი. მინიატურების სახელმწიფო თეატრი "ენკი-ბენკი". 

უთარიღო. 

ქაღალდი საშუალო

20712 73 მც.თ 430

ა. გელოვანის, თ. ჩანტლაძისა და ნ. ხუნწარიას "ჩვენც ვეძებთ 

ტალანტებს", დადგმა - ლევან მირცხულავა,  მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი "ენკი-ბენკი". უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

20713 73 მც.თ 431

ა. გელოვანის, თ. ჩანტლაძისა და ვ. გოგოლაშვილის 

"ფრთხილად, ქმრებო", დადგმა - ნუგზარ გაჩავა,  მინიატურების 

თეატრი, უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

20714 73 მც.თ 432

ა. გელოვანის, თ. ჩანტლაძისა და ვ. გოგოლაშვილის 

"ფრთხილად, ქმრებო", დადგმა - ნუგზარ გაჩავა,  მხატვარი - თ. 

ხუციშვილი. მინიატურების თეატრი, უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

20715 73 მც.თ 433

ა. გელოვანის, თ. ჩანტლაძისა და ვ. გოგოლაშვილის 

"ფრთხილად, ქმრებო", დადგმა - ნუგზარ გაჩავა,  მხატვარი - თ. 

ხუციშვილი. მინიატურების თეატრი, უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

20716 73 მც.თ 434

ე. დე ფილიპოს, მ. ბერკეეს, ფ. კარიანტის, რ. პიკის, პ. ფერარის, 

ა. არკანოვისა და გ. გორინის "ფული და სიყვარული", 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - თ. აბაშიძე, 

მხატვარი - უ. იმერლიშვილი. თარგმანი  - ა. გელოვანი, თ. 

ჩანტლაძე. სეზონის გახსნა. 

ქაღალდი კარგი

20717 73 მც.თ 435

ე. დე ფილიპოს, მ. ბერკეეს, ფ. კარიანტის, რ. პიკის, პ. ფერარის, 

ა. არკანოვისა და გ. გორინის "ფული და სიყვარული", 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - თ. აბაშიძე, 

მხატვარი - უ. იმერლიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

20718 73 მც.თ 436

ე. დე ფილიპოს, მ. ბერკეეს, ფ. კარიანტის, რ. პიკის, პ. ფერარის, 

ა. არკანოვისა და გ. გორინის "ფული და სიყვარული", 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - თ. აბაშიძე, 

მხატვარი - უ. იმერლიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

20719 73 მც.თ 437

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "ცხრა მუშკეტერი და ხუთი  

მხარტანიანი", დადგმა - ა. გელოვანი,  მინიატურების თეატრი  

"ენკი-ბენკი", საზაფხულო თეატრი.  უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

20720 73 მც.თ 438

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "ცხრა მუშკეტერი და ხუთი  

მხარტანიანი", დადგმა - ა. გელოვანი,  მინიატურების თეატრი  

"ენკი-ბენკი", საზაფხულო თეატრი.  უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

20721 73 მც.თ 439

"ზოგიერთების მზის დაბნელება საქართველოში", 

მინიატურების თეატრი. ხელმძღვანელი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

უთარიღო

ქაღალდი კარგი

20722 73 მც.თ 440

"ზოგიერთების მზის დაბნელება საქართველოში", 

მინიატურების თეატრი. ხელმძღვანელი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

უთარიღო

ქაღალდი კარგი

20723 73 მც.თ 441

"ზოგიერთების მზის დაბნელება საქართველოში", 

მინიატურების თეატრი. ხელმძღვანელი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

უთარიღო

ქაღალდი კარგი

20724 73 მც.თ 442

ა. გელოვანის, თ. ჩანტლაძისა და ნ. ხუნწარიას "ნაკრები";  ა. 

გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "ზოგიერთების მზის დაბნელება 

საქართველოში", საქართველოს მინიატურების სახელმწიფო 

თეატრი. სამხატვარო ხელმძღვანელი - თენგიზ ჩანტლაძე. 

უთარიღპ

ქაღალდი კარგი

20725 73 მც.თ 443

ო. რაზმაძისა და ნ. ხუნწარიას "უპატარძლო ქორწილი", 

მინიატურების ანსამბლი. დადგმა - გ. ლორთქიფანიძე. 

უთარიღო

ქაღალდი საშუალო



20726 73 მც.თ 444

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "მეგობრობის მატარებელი", 

მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი", დადგმა - ა. გელოვანი. 

თენგიზ ჩანტლაძისა და ზაირა გოგიაშვილის მონაწილეობით. 

უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

20727 73 მც.თ 445
სარეპერტუარო აფიშა, მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი",  

უთარიღო.
ქაღალდი საშუალო

20728 73 მც.თ 446
სარეპერტუარო აფიშა, მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი",  

უთარიღო.
ქაღალდი

20729 73 მც.თ 447
სარეპერტუარო აფიშა, მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი",  

უთარიღო.
ქაღალდი

20730 73 მც.თ 448
სარეპერტუარო აფიშა, მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი",  

უთარიღო.
ქაღალდი

20731 73 მც.თ 449 სარეპერტუარო აფიშა, მინიატურების თეატრი ,  უთარიღო. ქაღალდი კარგი

20732 73 მც.თ 450 სარეპერტუარო აფიშა, მინიატურების თეატრი ,  უთარიღო. ქაღალდი კარგი

20733 73 მც.თ 451 სარეპერტუარო აფიშა, მინიატურების თეატრი ,  უთარიღო. ქაღალდი საშუალო

20734 73 მც.თ 452
"მეგობრობის მატარებელი"; "ცხრა მუშკეტერი და ხუთი  

მხარტანიანი". მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი". უთარიღო
ქაღალდი კარგი

20735 73 მც.თ 453
"მეგობრობის მატარებელი"; "ცხრა მუშკეტერი და ხუთი  

მხარტანიანი". მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი". უთარიღო
ქაღალდი კარგი

20736 73 მც.თ 454
"მეგობრობის მატარებელი"; "ცხრა მუშკეტერი და ხუთი  

მხარტანიანი". მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი". უთარიღო
ქაღალდი კარგი

20737 73 მც.თ 455

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "გამარჯვების ღიმილი", 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - თ. აბაშიძე, 

მხატვარი - თ. ხუციშვილი. უთარიღო. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი

20738 73 მც.თ 456

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "გამარჯვების ღიმილი", 

მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - თ. აბაშიძე, 

მხატვარი - თ. ხუციშვილი. უთარიღო

ქაღალდი კარგი

20739 73 მც.თ 457

"ფული და სიყვარული" (ექვსი არასერიოზული ისტორია, 

უაღრესად სერიოზული ადამიანებისათვის). მინიატურების 

სახელმწიფო თეატრი. პრემიერა ანონსი. 

ქაღალდი კარგი

20740 73 მც.თ 458

ნ. ხუნწარიას, ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "ჩვენ ვეძებთ 

ტალანტებს", დადგმა - ლ. მირცხულავა, მხატვარი - ალექსი-

მესხიშილი; ა. გელოვანის, ვ. გოგოლაშვილისა და თ. ჩანტლაძის 

"ფრთხილად, ქმრებო",  მინიატურების თეატრი. უთარიღო

ქაღალდი კარგი

20741 73 მც.თ 459
სარეპერტუარო აფიშა, მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი",  

უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

20742 73 მც.თ 460

ა. გელოვანისა და თ. ჩანტლაძის "მეგობრობის მატარებელი", 

მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი", დადგმა - ა. გელოვანი. 

უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

20743 73 მც.თ 461
სარეპერტუარო აფიშა, მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი",  

უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

20744 73 მც.თ 462
სარეპერტუარო აფიშა, მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი",  

უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

20745 73 მც.თ 463
სარეპერტუარო აფიშა, მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი",  

უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

20746 73 მც.თ 464
სარეპერტუარო აფიშა, მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი",  

უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

20747 73 მც.თ 465
სარეპერტუარო აფიშა, მინიატურების თეატრი "ენკი-ბენკი",  

უთარიღო.
ქაღალდი კარგი



20748 73 მც.თ 466

გ. ერისთავის "უჩინმაჩინის ქუდი", თენგიზ ჩანტლაძის 

სახელობის სატირისა და იუმორის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი - ნოდარ ოინათამიშვილი, მხატვარი - ვახტანგ 

ქორიძე. უთარიღო

ქაღალდი კარგი

20749 73 მც.თ 467

"ბატონებო ჩვენ, ვხუმრობთ", თენგიზ ჩანტლაძის სახელობის 

სატირისა და იუმორის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - დალი 

კალატოზიშვილი, მხატვარი - ქეთევან ალექსი-მესხიშვილი, 

თარგმანი  - ა. გელოვანი. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი - 

მამუკა კიკალეიშვილი. უთარიღო

ქაღალდი კარგი

20750 73 მც.თ 468
მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

თეატრის ხელმძღვანელი თ. ჩანტლაძე. 1980 წელი.
ქაღალდი კარგი

20751 73 მც.თ 469

თ. ჩანტლაძისა და ნ. ხუნწარიას "თანამედროვე ზღაპარი", 

დადგმა - ნ. გაჩავა. საესტრადო კომედია .უთარიღო. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

20752 73 მც.თ 470

ი. ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანი?! "ლუარსაბ თათქარიძე", 

მინიატურების სახელმწიფო ქართული თეატრი. ორენოვანი 

(ქართული, რუსული). უთარიღო. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

20753 73 მც.თ 471

ი. ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანი?! "ლუარსაბ თათქარიძე", 

მინიატურების სახელმწიფო ქართული თეატრი. ორენოვანი 

(ქართული, რუსული). უთარიღო. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

20754 73 მც.თ 472

ი. ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანი?! "ლუარსაბ თათქარიძე", 

მინიატურების სახელმწიფო ქართული თეატრი. ორენოვანი 

(ქართული, რუსული). უთარიღო. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

20755 73 მც.თ 473

ი. ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანი?! "ლუარსაბ თათქარიძე", 

მინიატურების სახელმწიფო ქართული თეატრი. ორენოვანი 

(ქართული, რუსული). უთარიღო. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

20756 73 მც.თ 474

კ. გელოვანის, ნ. ხუნწარიასა და გ. ცაბაძის "ჩვენი სახლი", 

მინიატურების თეატრი. დადგმა - გ. ქართველიშვილი, მხატვარი 

- ი. სუმბათაშვილი. უთარიღო. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

20757 73 მც.თ 475

კ. გელოვანის, ნ. ხუნწარიასა და გ. ცაბაძის "ჩვენი სახლი", 

მინიატურების თეატრი. დადგმა - გ. ქართველიშვილი, მხატვარი 

- ი. სუმბათაშვილი. უთარიღო. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

20758 73 მც.თ 476

კ. გელოვანის, ნ. ხუნწარიასა და გ. ცაბაძის "ჩვენი სახლი", 

მინიატურების თეატრი. დადგმა - გ. ქართველიშვილი, მხატვარი 

- ი. სუმბათაშვილი. უთარიღო. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

20759 73 მც.თ 477

ავთანდილ გელოვანისა და თენგიზ ჩანტლაძის "მხოლოდ 

სიცილით". მინიატურების ანსამბლი, დადგმა - აკაკი 

კვანტალიანი,  უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

20760 73 მც.თ 478

ავთანდილ გელოვანისა და თენგიზ ჩანტლაძის "მხოლოდ 

სიცილით". მინიატურების ანსამბლი, დადგმა - აკაკი 

კვანტალიანი,  უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

20761 73 მც.თ 479

ავთანდილ გელოვანისა და თენგიზ ჩანტლაძის "მხოლოდ 

სიცილით". მინიატურების ანსამბლი, დადგმა - აკაკი 

კვანტალიანი,  უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

20762 73 მც.თ 480
მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

თეატრის ხელმძღვანელი თ. ჩანტლაძე.
ქაღალდი კარგი

20763 73 მც.თ 481
მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

თეატრის ხელმძღვანელი თ. ჩანტლაძე.
ქაღალდი კარგი

20764 73 მც.თ 482
მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

თეატრის ხელმძღვანელი თ. ჩანტლაძე.
ქაღალდი კარგი

20765 73 მც.თ 483
მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

თეატრის ხელმძღვანელი თ. ჩანტლაძე.
ქაღალდი კარგი

20766 73 მც.თ 484
მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

თეატრის ხელმძღვანელი თ. ჩანტლაძე.
ქაღალდი კარგი



20767 73 მც.თ 485
მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

თეატრის ხელმძღვანელი თ. ჩანტლაძე.
ქაღალდი კარგი

20768 73 მც.თ 486
მინიატურების სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

თეატრის ხელმძღვანელი თ. ჩანტლაძე.
ქაღალდი კარგი

20769 73 მც.თ 487

ა. გელოვანი. თ. ჩანტლაძე. "სასამართლო მიდის განაჩენის 

გამოსატანად". საზაფხულო თეატრი.სატირული დრამა ორ 

განყოფილებად. დადგამ რ.რ. სტურუასი. მხატვარი მ.მ. 

მალაზონია. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

20770 73 მც.თ 488

რ. გაბრიაძე. "ალფრედი და ვიოლეტა". 1982 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. გაბრიაძე, 

გ.თოფურია. მარიონეტების მხატვარი  თ. მირზაშვილი. სცენის 

მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი

ქაღალდი კარგი

20771 73 მც.თ 489

რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი". 1982 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ. თოფურია. 

დეკორაცია: ვ. ბოიახჩიანი. სპექტაკლს ახმოვანებენ:  ვ. 

ანჯაფარიძის, მ ჯაფარიძე, რ. ჩხიკვაძე, გ. გეგეჭკორი. სპექტაკლი 

ეძღვნება ე. მანჯგალაძის ხსოვნას.

ქაღალდი საშუალო

20772 73 მც.თ 490
რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი". 1982 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

20773 73 მც.თ 491

რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი". 1982 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ. თოფურია. 

დეკორაცია: ვ. ბოიახჩიანი. სპექტაკლს ახმოვანებენ:  ვ. 

ანჯაფარიძის, მ ჯაფარიძე, რ. ჩხიკვაძე, გ. გეგეჭკორი. სპექტაკლი 

ეძღვნება ე. მანჯგალაძის ხსოვნას.

ქაღალდი კარგი

20774 73 მც.თ 492

რ. გაბრიაძე. "ალფრედი და ვიოლეტა". 1982 წელი. 

მარიანეტების სახელმწი თეატრი. რეჟისორი რ. გაბრიაძე, 

გ.თოფურია. მარიონეტების მხატვარი  თ. მირზაშვილი. სცენის 

მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი

ქაღალდი კარგი

20775 73 მც.თ 493

რ. გაბრიაძე. "ალფრედი და ვიოლეტა". 1982 წელი. 

მარიანეტების სახელმწი თეატრი. რეჟისორი რ. გაბრიაძე, 

გ.თოფურია. მარიონეტების მხატვარი  თ. მირზაშვილი. სცენის 

მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი

ქაღალდი კარგი

20776 73 მც.თ 494

რ. გაბრიაძე. "ალფრედი და ვიოლეტა". 1982 წელი. 

მარიანეტების სახელმწი თეატრი. რეჟისორი რ. გაბრიაძე, 

გ.თოფურია. მარიონეტების მხატვარი  თ. მირზაშვილი. სცენის 

მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი

ქაღალდი კარგი

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

სახელმწიფო თეატრი. ანონსი.
ქაღალდი კარგი

20778 73 მც.თ 496

რ. გაბრიაძე. "კუპატის ბაწარი" 1983 წელი. მარიონეტების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. გაბრიაძე. მხატვარი  ვ. 

ბოიახჩიანი. სპექტაკლს ახმოვანებენ: რ. ჩხიკვაძე, კ. კავსაძე, ა. 

ბუაძე, გ. ბერიკაშვილი, ბ. მახარაძე. 

ქაღალდი საშუალო

20779 73 მც.თ 497

რ. გაბრიაძე. "კუპატის ბაწარი" 1983 წელი. მარიონეტების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. გაბრიაძე. მხატვარი  ვ. 

ბოიახჩიანი. სპექტაკლს ახმოვანებენ: რ. ჩხიკვაძე, კ. კავსაძე, ა. 

ბუაძე, გ. ბერიკაშვილი, ბ. მახარაძე. 

ქაღალდი საშუალო

20780 73 მც.თ 498

რ. გაბრიაძე. "კუპატის ბაწარი" 1983 წელი. მარიონეტების 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. გაბრიაძე. მხატვარი  ვ. 

ბოიახჩიანი. სპექტაკლს ახმოვანებენ: რ. ჩხიკვაძე, კ. კავსაძე, ა. 

ბუაძე, გ. ბერიკაშვილი, ბ. მახარაძე. 

ქაღალდი კარგი

20781 73 მც.თ 499

რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი". 1983 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ. თოფურია. 

დეკორაცია: ვ. ბოიახჩიანი. სპექტაკლს ახმოვანებენ:  ვ. 

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

ქაღალდი კარგი



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

ვიოლეტი". 1984 წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

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

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. ანონსი
ქაღალდი საშუალო

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

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

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

ვიოლეტი". 1986 წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

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

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი კარგი

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

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი კარგი

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

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი კარგი

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

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი კარგი

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

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი კარგი

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

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი კარგი

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

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი კარგი

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

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი კარგი

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

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი კარგი

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

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი კარგი

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

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი კარგი

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

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი საშუალო

20798 73 მც.თ 516

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის საგასტროლო 

რეპერტუარი. გასტროლი ლიტვაში (ვილნიუსში). სამხატვრო 

ხელმძღვანელი: რ. გაბრიაძე.

ქაღალდი კარგი

20799 73 მც.თ 517

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის საგასტროლო 

რეპერტუარი. გასტროლი ლიტვაში (ვილნიუსში). სამხატვრო 

ხელმძღვანელი: რ. გაბრიაძე.

ქაღალდი კარგი

20800 73 მც.თ 518

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 1987 წლის საგასტროლო 

რეპერტუარი. გასტროლი ლიტვაში (ვილნიუსში). სამხატვრო 

ხელმძღვანელი: რ. გაბრიაძე.

ქაღალდი კარგი

20801 73 მც.თ 519

რ. გაბრიაძე. "ალფრედი და ვიოლეტა", "მარშალ დე ფანტიეს 

ბრილიანტი". 1988 წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. 

სეზონის გახსნა

ქაღალდი კარგი

20802 73 მც.თ 520

რ. გაბრიაძის "ჩვენი გაზაფხულის შემოდგომა". 1988 წელი. 

თბილისის მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. დამდგმელი 

რეჟისორი რ. გაბრიაძე. მხატვარი შ. შეყლაშვილი. 

კომპოზიტორი ე. ისრაელოვი. სპექტაკლს ახმოვანებენ: ვ. 

ანჯაფარიძე, ს. ყანჩელი, რ. ჩხიკვაძე, გ. გეგეჭკორი და სხვ. მე-

500 წარმოდგენა.

ქაღალდი კარგი

20803 73 მც.თ 521

რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი". 1988 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი თ. 

მირზაშვილი. მხატვარი  ვ. ბოიახჩიანი, რ. მაჭავარიანი, ვ. 

გეგეჭკორი. სპექტაკლს ახმოვანებენ: ვ. ანჯაფარიძე, ს. ყანჩელი, 

მ. ჯაფარიძე, რ. ჩხიკვაძე, გ. გეგეჭკორი. მე-600 წარმოდგენა.

ქაღალდი კარგი



20804 73 მც.თ 522

რ. გაბრიაძე. "ალფრედი და ვიოლეტა". 1989 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. გაბრიაძე, გ. 

თოფურია. მხატვარი  ბ. მაჭავარიანი, ვ. ბოიახჩიანი. მე-1000 

სპექტაკლი.

ქაღალდი კარგი

20805 73 მც.თ 523

რ. გაბრიაძე. "ალფრედი და ვიოლეტა". 1989 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. გაბრიაძე, გ. 

თოფურია. მხატვარი  ბ. მაჭავარიანი, ვ. ბოიახჩიანი. მე-1000 

სპექტაკლი.

ქაღალდი კარგი

20806 73 მც.თ 524

რ. გაბრიაძე. "ტრაპეზუნდის იმპერატორის ქალიშვილი". 1990 

წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. 

გაბრაძე. მხატვარი  შ. შეყლაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

20807 73 მც.თ 525

რ. გაბრიაძე. "ტრაპეზუნდის იმპერატორის ქალიშვილი". 1990 

წელი. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. 

გაბრაძე. მხატვარი  შ. შეყლაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

20808 73 მც.თ 526

რ. გაბრიაძე. "ჩვენი გაზაფხულის შემოდგომა". 1991 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. გაბრიაძე. 

მხატვარი  შ. შეყლაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20809 73 მც.თ 527

"ალფრედი და ვიოლეტა", "მარშალ დე ფანტიეს 

ბრილიანტები", "ჩვენი გაზაფხულის შემოდგომა". პიესების 

ავტორი და რეჟისორი: რ. გაბრიაძე. მარიონეტების სახელმწიფო 

თეატრის გასტროლი ქუთაისში. უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

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

რეპერტუარი.
ქაღალდი კარგი

20811 73 მც.თ 529

რ. გაბრიაძე. "ჩვენი გაზაფხულის შემოდგომა". 1987 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეარტი. რეჟისორი რ. გაბრიაძე. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

20812 73 მც.თ 530

რ. გაბრიაძე. "მარშალ დე ფანტის ბრილიანტი". 1987 წელი. 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. გაბრიაძე. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

20813 73 მც.თ 531
                                                                                                                                                                    

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. პლაკატი.
ქაღალდი კარგი

20814 73 მც.თ 532
                                                                                                                                                                

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. პლაკატი.
ქაღალდი საშუალო

20815 73 მც.თ 533
                                                                                                                                                                 

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. პლაკატი.
ქაღალდი კარგი

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

სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

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

სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი საშუალო

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

სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

20819 73 მც.თ 537
                                                                                                                                                                       

მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. პლაკატი.
ქაღალდი კარგი

20820 73 მც.თ 538
მარიონეტების სახელწიფო თეატრი. საერთაშორისო 

ფესტივალი გერმანიაში.
ქაღალდი კარგი

20821 73 მც.თ 539
მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი. საერთაშორისო 

ფესტივალი გერმანიაში.
ქაღალდი კარგი

20822 73 მც.თ 540

კ. ბუაჩიძე. "მკაცრი ქალიშვილები". 1956 წელი. სახვაჭრობის და 

საზკვების მუშაკთა კულტურის სახლი.  რეჟისორი ი. 

გრატიაშვილი. მხატვარი  ბ.ქვლივიძე. 

ქაღალდი საშუალო

20823 73 მც.თ 541

ა. ცაგარელი. "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1959 წელი. კულტურის 

სახლი. რეჟისორი ი. გრატიაშილი. მხატვარი  ი. ათანელოვი. 

პრემიერა.

ქაღალდი საშუალო

20824 73 მც.თ 542
ქ. ცინცაძე-ხაფავა. "მზექალა". 1960 წელი. კულტურის სახლი. 

რეჟისორი ი. გრატიაშვილი. მხატვარი გ.ნიკოგოსოვი.
ქაღალდი საშუალო



20825 73 მც.თ 543
კ. კალაძე. "ლალი". 1961 წელი. კულტურის სახლი. რეჟისორი ი. 

გრატიაშვილი. მხატვარი  რ. არუთინოვი. პრემიერა.
ქაღალდი საშუალო

20826 73 მც.თ 544

ა. დელენდიკი. "ღმერთების გამოძახება". 1968 წელი. კულტურის 

სახლი (სახალხო თეატრი). რეჟისორი ა.ნირვანოვი. მხატვარი ბ. 

ქვლივიძე.

ქაღალდი საშუალო

20827 73 მც.თ 545
შ. როყვა. "დედა". 1968 წელი. კულტურის სახლი. რეჟისორი ი. 

გრატიაშვილი. მხატვარი  ბ. ქვლივიძე. პრემიერა.
ქაღალდი საშუალო

20828 73 მც.თ 546

ე. რიაზანოვი და ე. ბრაგინსკი. "однажды в новогоднюю ночь"- 

ერთხელ ახალიწლის ღამეს".  1970 წელი. კულტურის სახლი. 

რეჟისორი ა. ნირვნოვი. მხატვარი  ბ. ქვლივიძე. 

ქაღალდი საშუალო

20829 73 მც.თ 547

კ. გოცაძე. "პრინცესა ტურანდოტი". 1971 წელი. კულტურის 

სახლი (სახალხო თეატრი). რეჟისორი ა. ნირვანოვი. მხატვარი  

ბ. ქვლივიძე. 

ქაღალდი საშუალო

20830 73 მც.თ 548

აგატა კრისტი."სათაგური"- "мышеловка".  1972 წელი. 

კულტურის სახლი(სახალხო თეატრი). რეჟისორი ა. ნირვნოვი. 

მხატვარი  ბ. ქვლივიძე.

ქაღალდი მძიმე

20831 73 მც.თ 549
რ. ებრალიძე. "ნანა". 1974 წელი. კულტურის სახლი. რეჟისორი 

ი. გრატიაშვილი. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. პრემიერა. 
ქაღალდი საშუალო

20832 73 მც.თ 550
რ. ებრალიძე. "ნანა". 1974 წელი. კულტურის სახლი. რეჟისორი 

ი. გრატიაშვილი. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. პრემიერა. 
ქაღალდი კარგი

20833 73 მც.თ 551

მ. მრევლიშვილი."ხარატაანთკერა". 1977 წელი.  კულტურის 

სახლი (სახალხო თეატრი). რეჟისორი ი. გარტიაშვილი. 

მხატვარი  ბ. ქვლივიძე. 

ქაღალდი კარგი

20834 73 მც.თ 552

გ. მდივანი. "ვინ არის ამაში დამნაშავე". 1978 წელი. კულტურის 

სახლი(სახალხო თეატრი). რეჟისორი ი. გრატიაშვილი. 

მხატვარი  ბ. ქვლივიძე. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

20835 73 მც.თ 553
"ნათლული". 1980 წელი. კულტურის სახლი(სახალხო თეატრი).  

რეჟისორი ი. გრატიაშვილი. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. პრემიერა.
ქაღალდი კარგი

20836 73 მც.თ 554

ო. გოლდსმიტი. "შეცდომების ღამე". უთარიღო. კულტურის 

სახლი(სახალხო თეატრი). რეჟისორი ა. ნირვანოვი.  მხატვარი ბ. 

ქვლივიძე. 

ქაღალდი კარგი

20837 73 მც.თ 555

გ. მდივანი. "ვინ არის ამაში დამნაშავე". უთარიღო. კულტურის 

სახლი(სახალხო თეატრი). რეჟისორი ი. გრატიაშვილი. 

მხატვარი  ბ. ქვლივიძე. 

ქაღალდი საშუალო

20838 73 მც.თ 556
ა. ყაზბეგი. "არსენა". უთარიღო. კულტურის სახლი. რეჟისორი ე. 

კულულაშვილი. მხატვარი  ზ. ჯიბღაშვილი. პრემიერა.
ქაღალდი საშუალო

20839 73 მც.თ 557
ა. ყაზბეგი. "არსენა". უთარიღო. კულტურის სახლი. რეჟისორი ე. 

კულულაშვილი. მხატვარი  ზ. ჯიბღაშვილი. პრემიერა.
ქაღალდი საშუალო

20840 73 მც.თ 558

"хадже и сиабанд". უთარიღო. კულტურის სახლი (ქურთების 

სახალხო თეატრი). რეჟისორი მრაზე უზო. მხატვარი  შამირ ტერ-

მინასიანი.

ქაღალდი კარგი

20841 73 მც.თ 559

"хадже и сиабанд". უთარიღო. კულტურის სახლი (ქურთების 

სახალხო თეატრი). რეჟისორი მრაზე უზო. მხატვარი  შამირ ტერ-

მინასიანი.

ქაღალდი კარგი

20842 73 მც.თ 560

შალიკო ბეკასი. "богом проклятые".უთარიღო. კულტურის სახლი 

(ქურთების სახალხო თეატრი). რეჟისორი ალიკე შირაზი და 

შალიკო ბეკასი. 

ქაღალდი საშუალო

20843 73 მც.თ 561

შალიკო ბეკასი. "богом проклятые".უთარიღო. კულტურის სახლი 

(ქურთების სახალხო თეატრი). რეჟისორი ალიკე შირაზი და 

შალიკო ბეკასი. 

ქაღალდი კარგი

20844 74 მც.თ 562

ს. მრევლიშვილის "42-74", 1974 - 1975 წ.წ. ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. 

მრევლიშვილი, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი



20845 74 მც.თ 563

ს. მრევლიშვილის "42-74", 1974 - 1975 წ.წ. ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, 

მხატვარი მ. ჭავჭავაძე,  პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20846 74 მც.თ 564

ს. მრევლიშვილის "42-74", 1974 - 1975 წ.წ. ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, 

მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20847 74 მც.თ 565

ვ. მაიაკოვსკის "ბაღლინჯო", 1974 - 1975 წ.წ. ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, 

მხატვარი შმაგი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20848 74 მც.თ 566

ვ. მაიაკოვსკის "ბაღლინჯო", 1974 - 1975 წ.წ. ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, 

მხატვარი შ. შეყლაშვილი

ქაღალდი კარგი

20849 74 მც.თ 567

ვ. მაიაკოვსკის "ბაღლინჯო", 1974 - 1975 წ.წ. ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, 

მხატვარი შ. შეყლაშვილი

ქაღალდი კარგი

20850 74 მც.თ 568

ს. მრევლიშვილის "მოდი ვნახოთ ვენახი", 1974 - 1975 წ.წ. 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია, რეჟისორი  კ. 

გურგენიძე, ნ. ჯინჭარაძე, გ. სიხარულიძე, ვ. ჩიგოგიძე, მხატვარი 

მ. შველიძე

ქაღალდი კარგი

20851 74 მც.თ 569

ს. მრევლიშვილის "მოდი ვნახოთ ვენახი", 1974 - 1975 წ.წ. 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია, რეჟისორი  კ. 

გურგენიძე, ნ. ჯინჭარაძე, გ. სიხარულიძე, ვ. ჩიგოგიძე, მხატვარი 

მ. შველიძე

ქაღალდი კარგი

20852 74 მც.თ 570

უ. შექსპირის "ჰამლეტი", 1975 - 1976 წ.წ. ახალგაზრდული 

დრამატული სახელმწიფო თეატრი-სტუდია, რეჟისორი  ს. 

მრევლიშვილი, მ. ჭავჭავაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20853 74 მც.თ 571

დ. კლდიაშვილის "უბედურება", 1975 - 1976 წ.წ. ახალგაზრდული 

დრამატული სახელმწიფო თეატრი-სტუდია, სპექტაკლი 

ეძღვნება თბილისის თეატრალური სეზონის დასასრულს და 

საქართველოს თეატრალური საზოგადოების VIII ყრილობას

ქაღალდი კარგი

20854 74 მც.თ 572

დ. კლდიაშვილის "უბედურება", 1975 - 1976 წ.წ. ახალგაზრდული 

დრამატული სახელმწიფო თეატრი-სტუდია, რეჟისორი  ს. 

მრევლიშვილი, მხატვრები მ. მშველიძე, შ. შეყლაშვილი, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20855 74 მც.თ 573

ს. კარასის "ძალოსნები", 1975 - 1976 წ.წ. ახალგაზრდული 

დრამატული სახელმწიფო თეატრი-სტუდია, რეჟისორი  გ. 

სიხარულიძე, მხატვრები მ. ავავაძე, შ. შეყლაშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20856 74 მც.თ 574

ს. კარასის "ძალოსნები", 1975 - 1976 წ.წ. ახალგაზრდული 

დრამატული სახელმწიფო თეატრი-სტუდია, რეჟისორი  გ. 

სიხარულიძე, მხატვრები მ. ავავაძე, შ. შეყლაშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20857 74 მც.თ 575

"რამდენიმე ეპიზოდი კომუნსტის ცხოვრებიდან", 1975 - 1976 წ.წ. 

ახალგაზრდული დრამატული სახელმწიფო თეატრი-სტუდია, 

რეჟისორი  გ. ქავთარაძე, მხატვრები მ. შველიძე, მ. 

შეყლაშვილი, პრემიერა, მეტეხის ახალგაზრდული დრამატული 

სახელმწიფო თეატრი-სტუდიისა და შ. რუსთაველის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის ერთობლივი დადგმა

ქაღალდი კარგი

20858 74 მც.თ 576

"რამდენიმე ეპიზოდი კომუნსტის ცხოვრებიდან", 1975 - 1976 წ.წ. 

ახალგაზრდული დრამატული სახელმწიფო თეატრი-სტუდია, 

რეჟისორი  გ. ქავთარაძე, მხატვრები მ. შველიძე, მ. 

შეყლაშვილი, პრემიერა, მეტეხის ახალგაზრდული დრამატული 

სახელმწიფო თეატრი-სტუდიისა და შ. რუსთაველის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის ერთობლივი დადგმა

ქაღალდი კარგი



20859 74 მც.თ 577

"რამდენიმე ეპიზოდი კომუნსტის ცხოვრებიდან", 1975 - 1976 წ.წ. 

ახალგაზრდული დრამატული სახელმწიფო თეატრი-სტუდია, 

რეჟისორი  გ. ქავთარაძე, მხატვრები მ. შველიძე, მ. 

შეყლაშვილი, მეტეხის ახალგაზრდული დრამატული 

სახელმწიფო თეატრი-სტუდიის დადგმა

ქაღალდი კარგი

20860 74 მც.თ 578

"რამდენიმე ეპიზოდი კომუნსტის ცხოვრებიდან", 1975 - 1976 წ.წ. 

ახალგაზრდული დრამატული სახელმწიფო თეატრი-სტუდია, 

რეჟისორი  გ. ქავთარაძე, მხატვრები მ. შველიძე, მ. 

შეყლაშვილი, მეტეხის ახალგაზრდული დრამატული 

სახელმწიფო თეატრი-სტუდიის დადგმა

ქაღალდი კარგი

20861 74 მც.თ 579

ვაჟა-ფშაველას "სტუმარ-მასპინძელი", 1975 - 1976 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი მ. 

ჭავჭავაძე, გასტროლი პოლონეთის დრამატულ თეატრში

ქაღალდი საშუალო

20862 74 მც.თ 580

ვაჟა-ფშაველას "სტუმარ-მასპინძელი", 1975 - 1976 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი მ. 

ჭავჭავაძე, გასტროლი პოლონეთის დრამატულ თეატრში

ქაღალდი კარგი

20863 74 მც.თ 581

ვაჟა-ფშაველას "სტუმარ-მასპინძელი", 1975 - 1976 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი მ. 

ჭავჭავაძე, გასტროლი პოლონეთის დრამატულ თეატრში

ქაღალდი კარგი

20864 74 მც.თ 582

ვაჟა-ფშაველას "სტუმარ-მასპინძელი", 1975 - 1976 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი მ. 

ჭავჭავაძე, გასტროლი პოლონეთის დრამატულ თეატრში

ქაღალდი საშუალო

20865 74 მც.თ 583

რ. ერისთავის და ლ. ბეროშვილის "კაცის ტვირთი", 1976 - 1977 

წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-

სტუდია მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  კ. გურგენიძე, მხატვარი შ. 

შეყლაშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20866 74 მც.თ 584

რ. ერისთავის და ლ. ბეროშვილის "კაცის ტვირთი", 1976 - 1977 

წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-

სტუდია მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  კ. გურგენიძე, მხატვარი შ. 

შეყლაშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20867 74 მც.თ 585

რ. ერისთავის და ლ. ბეროშვილის "კაცის ტვირთი", 1976 - 1977 

წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-

სტუდია მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  კ. გურგენიძე, მხატვარი შ. 

შეყლაშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20868 74 მც.თ 586

ა. ჩხიკვიშვილის "მოსაწყენი დღეების ქრონიკა", 1976 - 1977 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი შ. 

შეყლაშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20869 74 მც.თ 587

ა. ჩხიკვიშვილის "მოსაწყენი დღეების ქრონიკა", 1976 - 1977 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი შ. 

შეყლაშვილი

ქაღალდი კარგი

20870 74 მც.თ 588

ნ.დუმბაძის "დიდრო", გ. დოჩანაშვილის "კაცი რომელსაც 

ლიტერატურა ძლიერ უყვარს", 1976 - 1977 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ზ. კანდელაკი, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე

ქაღალდი კარგი

20871 74 მც.თ 589

ს. მრევლიშვილის "ლადო კეცხოველი", 1976 - 1977 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  კ. გურგენიძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20872 74 მც.თ 590

დ. კლდიაშვილის "უბედურება", ს. ჰარასის "ძალოსნები", 1976 - 

1977 წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-

სტუდია მეტეხის თეატრი, თარგმანი  -  კ. ბუაჩიძე

ქაღალდი კარგი



20873 74 მც.თ 591

"ლადო კეცხოველი", 1977 - 1978 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე

ქაღალდი კარგი

20874 74 მც.თ 592

"უკან მოხედვა", 1977 - 1978 წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის თეატრი, პრემიერა, 

სპექტაკლი ეძღვნება ქართული თეატრის დღს

ქაღალდი კარგი

20875 74 მც.თ 593

"უკან მოხედვა", 1977 - 1978 წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის თეატრი, პრემიერა, 

სპექტაკლი ეძღვნება ქართული თეატრის დღს

ქაღალდი კარგი

20876 74 მც.თ 594

თ. მეტრეველის "შეხვედრები ძველ ფურნეში", 1977 - 1978 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ნ. ჯინჭარაძე, მხატვარი შ. 

შეყლაშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20877 74 მც.თ 595

თ. მეტრეველის "შეხვედრები ძველ ფურნეში", 1977 - 1978 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ნ. ჯინჭარაძე, მხატვარი შ. 

შეყლაშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20878 74 მც.თ 596

თ. მეტრეველის "შეხვედრები ძველ ფურნეში", 1977 - 1978 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ნ. ჯინჭარაძე, მხატვარი შ. 

შეყლაშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20879 74 მც.თ 597

ბ. ბრეხტის "სამგროშიანი ოპერა. ", 1978 - 1979 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ტ. ბუხბინდერი, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20880 74 მც.თ 598

ბ. ბრეხტის "სამგროშიანი ოპერა. ", 1978 - 1979 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ტ. ბუხბინდერი, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20881 74 მც.თ 599

ვ. ბორჰერტის "გარეთ, კარის წინ", 1979 - 1980 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ.   ვედეკინდი, მხატვარი დ. ჰაანი, 

თარგმანი  -  ვ. კუპრავა, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20882 74 მც.თ 600

ვ. ბორჰერტის "გარეთ, კარის წინ", 1979 - 1980 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ჰ.   ვედეკინდი, მხატვარი დ. ჰაანი, 

თარგმანი  -  ვ. კუპრავა, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20883 74 მც.თ 601

"დონ ჟუანი",  1979 - 1980 წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ა. 

ვარსიმაშვილი, მხატვარი კ. ბერიაშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20884 74 მც.თ 602

 "მწუხარე სახის რაინდი".1979-1980წ.წ. ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. 

მრევლიშვილი, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20885 74 მც.თ 603

"მწუხარე სახის რაინდი",  1979 - 1980 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20886 74 მც.თ 604

"მწუხარე სახის რაინდი",  1979 - 1980 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20887 74 მც.თ 605

დ. კლდიაშვილის "უბედურება", "მწუხარე სახის რაინდი", 1979 - 

1980 წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-

სტუდია მეტეხის თეატრი

ქაღალდი კარგი

20888 74 მც.თ 606

დ. კლდიაშვილის "უბედურება", "მწუხარე სახის რაინდი", 1979 - 

1980 წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-

სტუდია მეტეხის თეატრი

ქაღალდი კარგი



20889 74 მც.თ 607

 სეზონის რეპერტუარი, 1980 - 1981 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

20890 74 მც.თ 608

ე. ნიჟარაძის "დაელოდე ვარსკვლავთცვენას",  1980 - 1981 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი შ. 

შეყლაშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20891 74 მც.თ 609

ე. ნიჟარაძის "დაელოდე ვარსკვლავთცვენას",  1980 - 1981 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი შ. 

შეყლაშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20892 74 მც.თ 610

ა. ჩხიკვიშვილის "გზა",  1980 - 1981 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, ნ. ჯინჭარაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20893 74 მც.თ 611

ა. ჩხიკვიშვილის "გზა",  1980 - 1981 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, ნ. ჯინჭარაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20894 74 მც.თ 612

პ. მერიმეს "ალქაჯი",  1980 - 1981 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  მ. არეშიძე, მხატვარი გ. გუნია, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20895 74 მც.თ 613

"მწუხარე სახის რაინდი",   1980 - 1981 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

20896 74 მც.თ 614

ს. მრევლიშვილის "კოლაელ ყრმათა წამება",  1980 - 1981 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი

ქაღალდი კარგი

20897 74 მც.თ 615

ს. მრევლიშვილის "განკითხვის დღე",  1980 - 1981 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი

ქაღალდი კარგი

20898 74 მც.თ 616

ს. მრევლიშვილის "განკითხვის დღე",  1980 - 1981 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი

ქაღალდი კარგი

20899 74 მც.თ 617

უ. შექსპირის "მაკბეტი",  1981 - 1982 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20900 74 მც.თ 618

უ. შექსპირის "მაკბეტი",  1981 - 1982 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20901 74 მც.თ 619

უ. შექსპირის "მაკბეტი",  1981 - 1982 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20902 74 მც.თ 620

ი. ჰაშეკის "შვეიკი",  1981 - 1982 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, ანონსი

ქაღალდი კარგი

20903 74 მც.თ 621

ი. ჰაშეკის "შვეიკი",  1981 - 1982 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ნ. ჯინჭარაძე, მხატვარი შ. შეყლაშვილი, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20904 74 მც.თ 622

ი. ჰაშეკის "შვეიკი",  1981 - 1982 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ნ. ჯინჭარაძე, მხატვარი შ. შეყლაშვილი, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20905 74 მც.თ 623

ს. მრევლიშვილის "კოლაელ ყრმათა წამება",  1981 - 1982 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი გ. 

გუნია, პრემიერა

ქაღალდი კარგი



20906 74 მც.თ 624

ა. ჩხაიძე "ეძიებდე", 1981 - 1982 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  კ. გურგენიძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20907 74 მც.თ 625

ა. ჩხაიძე "ეძიებდე"(ხიდი), 1981 - 1982 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  კ. გურგენიძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20908 74 მც.თ 626

ა. ჩხაიძე "ეძიებდე", 1981 - 1982 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  კ. გურგენიძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20909 74 მც.თ 627

"მწუხარე სახის რაინდი", 1981 - 1982 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, კლასიკური დრამატუირგიის პირველი რესპუბლიკური 

ფესტივალი

ქაღალდი კარგი

20910 74 მც.თ 628

უ. შექსპირის "მაკბეტი",  1982 - 1983 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, სეზონის გახსნა

ქაღალდი კარგი

20911 74 მც.თ 629

ვ. კანდელაკის "დრო-24 საათი", 1982 - 1983 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  დ. ხინიკაძე, მხატვარი შ. შეყლაშვილი, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20912 74 მც.თ 630

ვ. კანდელაკის "დრო-24 საათი", 1982 - 1983 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  დ. ხინიკაძე, მხატვარი შ. შეყლაშვილი, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20913 74 მც.თ 631

ვ. კანდელაკის "დრო-24 საათი", 1982 - 1983 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  დ. ხინიკაძე, მხატვარი შ. შეყლაშვილი, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20914 74 მც.თ 632

გ. ნახუცრიშვილის "ჭინჭრაქა", 1984 წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20915 74 მც.თ 633

ა. ბ. ვალიეხოს "ალმოდებული წყვდიადში", 1984 წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  კ. გურგენიძე, მხატვარი ლ. 

მურუსიძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20916 74 მც.თ 634

ლ. კრუჩკოვის "თავისუფლების პირველი დღე", 1984 წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ი. ჩერნეცკი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20917 74 მც.თ 635

ი. გრუშასი "ჯაზი, ეშმაკი და სიყვარული", 1984 წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ნ. ჯინჭარაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20918 74 მც.თ 636

ი. გრუშასი "ჯაზი, ეშმაკი და სიყვარული", 1984 წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ნ. ჯინჭარაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20919 74 მც.თ 637 1984 წ. მეტეხის თეატრის დაარსების 10 წლის საიუბილეო აფიშა ქაღალდი კარგი

20920 74 მც.თ 638 1984 წ. მეტეხის თეატრის დაარსების 10 წლის საიუბილეო აფიშა ქაღალდი კარგი

20921 74 მც.თ 639 1984 წ. მეტეხის თეატრის დაარსების 10 წლის საიუბილეო აფიშა ქაღალდი კარგი

20922 74 მც.თ 640 1984 წ. მეტეხის თეატრის დაარსების 10 წლის საიუბილეო აფიშა ქაღალდი კარგი

20923 74 მც.თ 641 1984 წ. მეტეხის თეატრის დაარსების 10 წლის საიუბილეო აფიშა ქაღალდი კარგი



20924 74 მც.თ 642

ბ. ბრეხტის "გალილეის ცხოვრება", 1984 - 1985 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ლ. ტრაუტმანი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20925 74 მც.თ 643

მ. ბუზნიკი "კარუსელი", 1984 - 1985 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  თ. კოშკაძე, თარგმანი  -  ზ. ბახტაძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20926 74 მც.თ 644

მ. ბუზნიკი "კარუსელი", 1984 - 1985 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  თ. კოშკაძე, თარგმანი  -  ზ. ბახტაძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20927 74 მც.თ 645

მ. ბუზნიკი "კარუსელი", 1984 - 1985 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  თ. კოშკაძე, თარგმანი  -  ზ. ბახტაძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20928 74 მც.თ 646

ა. ვარსიმაშვილის "ჩემი ცხოვრების გზა სიზმარია", ი. ჭავჭავაძის 

"განდეგილი", 1985 - 1986 წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის თეატრი

ქაღალდი კარგი

20929 74 მც.თ 647

ა. ვარსიმაშვილის "ჩემი ცხოვრების გზა სიზმარია", 1985 - 1986 

წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-

სტუდია მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ა. ვარსიმაშვილი, 

მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20930 74 მც.თ 648

ა. ვარსიმაშვილის "ჩემი ცხოვრების გზა სიზმარია", 1985 - 1986 

წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-

სტუდია მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ა. ვარსიმაშვილი, 

მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20931 74 მც.თ 649

ი. ჭავჭავაძის "განდეგილი",  1985 - 1986 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, პრემიერა

ქაღალდი

20932 74 მც.თ 650

მ. დოლიძის "მდგმურები",  1985 - 1986 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, ანონსი

ქაღალდი კარგი

20933 74 მც.თ 651

ს. მრევლიშვილის "საბა ხუროთმოძღვარი",  1985 - 1986 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, ანონსი

ქაღალდი კარგი

20934 74 მც.თ 652

ს. მრევლიშვილის "საბა ხუროთმოძღვარი",  1985 - 1986 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვარი მ. 

ჭავჭავაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20935 74 მც.თ 653

ე. ნინოშვილის "პარტახი",  ი. ჭავჭავაძის "განდეგილი", 1986 - 

1987 წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-

სტუდია მეტეხის თეატრი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20936 74 მც.თ 654

ე. ნინოშვილის "პარტახი", დ. კლდიაშვილის "უბედურება", 1986 - 

1987 წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-

სტუდია მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, 

მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20937 74 მც.თ 655

ე. ნინოშვილის "პარტახი", დ. კლდიაშვილის "უბედურება", 1986 - 

1987 წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-

სტუდია მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, 

მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20938 74 მც.თ 656

ე. ნინოშვილის "პარტახი", ი. ჭავჭავაძის "განდეგილი", ა. 

ვარსიმაშვილის "ჩემი ცხოვრების გზა სიზმარია", 1986 - 1987 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი

ქაღალდი კარგი



20939 74 მც.თ 657

ე. ნინოშვილის "პარტახი", ი. ჭავჭავაძის "განდეგილი", ა. 

ვარსიმაშვილის "ჩემი ცხოვრების გზა სიზმარია", 1986 - 1987 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი

ქაღალდი კარგი

20940 74 მც.თ 658

მ. დოლიძის "მდგმურები", ა. ვარსიმაშვილის "ჩემი ცხოვრების 

გზა სიზმარია", ე. ნინოშვილის "პარტახი", დ. კლდიაშვილის 

"უბედურება", 1987 წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის თეატრი

ქაღალდი კარგი

20941 74 მც.თ 659

მ. დოლიძის "მდგმურები", 1987 წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  კ. გურგენიძე, მხატვარი ლ. მურუსიძე, 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20942 74 მც.თ 660

ე. ნინოშვილის "პარტახი", დ. კლდიაშვილის "უბედურება", 1987 - 

1988 წ.წ. სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-

სტუდია მეტეხის თეატრი, სეზონის გახსნა

ქაღალდი კარგი

20943 74 მც.თ 661

რ. მიშველაძის "უფანდუროდ სამღერი",  1987 - 1988 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, ანონსი

ქაღალდი კარგი

20944 74 მც.თ 662

რ. მიშველაძის "უფანდუროდ სამღერი",  1987 - 1988 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20945 74 მც.თ 663

რ. მიშველაძის "უფანდუროდ სამღერი", 1988 წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

20946 74 მც.თ 664

ი. ჭავჭავაძის "განდეგილი",  1987 - 1988 წ.წ. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

20947 74 მც.თ 665

რ. მიშველაძის "უფანდუროდ სიმღერა",  1988 - 1989 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს, მრევლიშვილი

ქაღალდი კარგი

20948 74 მც.თ 666
რ. მიშველაძის "ტვირთი",  1990 წ. თბილისის სახელმწიფო 

საერო თეატრი (მეტეხის თეატრი), ანონსი
ქაღალდი კარგი

20949 74 მც.თ 667
პ. ვაისის "დიქტატორი აბაზანაში", 1992 წ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი მეტეხის თეატრი, ანონსი
ქაღალდი კარგი

20950 74 მც.თ 668

ფ. მარსოს "კვერცხი", ს. მრევლიშვილის "მარტორქები 

ორკესტრში", 1997 - 1998 წ.წ. თეატრი ძველი სახლი თბილისის 

მუნიციპალური მეტეხის თეატრი

ქაღალდი კარგი

20951 74 მც.თ 669

ფ. მარსოს "კვერცხი", ს. მრევლიშვილის "მარტორქები 

ორკესტრში", 1997 - 1998 წ.წ. თეატრი ძველი სახლი თბილისის 

მუნიციპალური მეტეხის თეატრი

ქაღალდი კარგი

20952 74 მც.თ 670

ფ. მარსოს "კვერცხი", ს. მრევლიშვილის "მარტორქები 

ორკესტრში", 1997 - 1998 წ.წ. თეატრი ძველი სახლი თბილისის 

მუნიციპალური მეტეხის თეატრი

ქაღალდი კარგი

20953 74 მც.თ 671

ფ. მარსოს "კვერცხი", ს. მრევლიშვილის "მარტორქები 

ორკესტრში", 1997 - 1998 წ.წ. თეატრი ძველი სახლი თბილისის 

მუნიციპალური მეტეხის თეატრი

ქაღალდი კარგი

20954 74 მც.თ 672

ს. მრევლიშვილის "განკითხვის დღე", ე. ნიჟარაძის 

"არქეოლოგები", თ. მეტრეველის "შეხვედრები ძველ ფურნეში", 

ა. ჩხიკვიშვილის "მოსაწყენი დღეების ქრონიკა", უთარიღო, 

მეტეხის თეატრი, მხატვრული აფიშა [1977-78წწ]

ქაღალდი კარგი

20955 74 მც.თ 673

ს. მრევლიშვილის "განკითხვის დღე", ე. ნიჟარაძის 

"არქეოლოგები", თ. მეტრეველის "შეხვედრები ძველ ფურნეში", 

ა. ჩხიკვიშვილის "მოსაწყენი დღეების ქრონიკა", უთარიღო, 

მეტეხის თეატრი, მხატვრული აფიშა [1977-78წწ]

ქაღალდი კარგი



20956 74 მც.თ 674

ს. მრევლიშვილის "განკითხვის დღე", ე. ნიჟარაძის 

"არქეოლოგები", თ. მეტრეველის "შეხვედრები ძველ ფურნეში", 

ა. ჩხიკვიშვილის "მოსაწყენი დღეების ქრონიკა", უთარიღო, 

მეტეხის თეატრი, მხატვრული აფიშა [1977-78წწ]

ქაღალდი კარგი

20957 74 მც.თ 675

ს. მრევლიშვილის "განკითხვის დღე", ე. ნიჟარაძის 

"არქეოლოგები", თ. მეტრეველის "შეხვედრები ძველ ფურნეში", 

ა. ჩხიკვიშვილის "მოსაწყენი დღეების ქრონიკა", უთარიღო, 

მეტეხის თეატრი, მხატვრული აფიშა [1977-78წწ]

ქაღალდი კარგი

20958 74 მც.თ 676

ს. მრევლიშვილის "განკითხვის დღე", ე. ნიჟარაძის 

"არქეოლოგები", თ. მეტრეველის "შეხვედრები ძველ ფურნეში", 

ა. ჩხიკვიშვილის "მოსაწყენი დღეების ქრონიკა", უთარიღო, 

მეტეხის თეატრი, მხატვრული აფიშა [1977-78წწ]

ქაღალდი საშუალო

20959 74 მც.თ 677
ბ. ბერტის "სამგროშიანი ოპერა. ", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა [1978-79წწ]
ქაღალდი საშუალო

20960 74 მც.თ 678
ბ. ბერტის "სამგროშიანი ოპერა. ", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა [1978-79წწ]
ქაღალდი კარგი

20961 74 მც.თ 679
ბ. ბერტის "სამგროშიანი ოპერა. ", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა [1978-79წწ]
ქაღალდი კარგი

20962 74 მც.თ 680
უ. შექსპირის "მაკბეტი", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა  [1981-82წწ]
ქაღალდი კარგი

20963 74 მც.თ 681
უ. შექსპირის "მაკბეტი", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა  [1981-82წწ]
ქაღალდი კარგი

20964 74 მც.თ 682
უ. შექსპირის "მაკბეტი", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა  [1981-82წწ]
ქაღალდი კარგი

20965 74 მც.თ 683

უ. შექსპირის "ჰამლეტი", უთარიღო, ახალგაზრდული 

ექსპერიმენტალური თეატრი-სტუდია თბილისის მეტეხის 

თეატრი, მხატვრული აფიშა [1975-76წწ]

ქაღალდი კარგი

20966 74 მც.თ 684

უ. შექსპირის "ჰამლეტი", უთარიღო, ახალგაზრდული 

ექსპერიმენტალური თეატრი-სტუდია თბილისის მეტეხის 

თეატრი, მხატვრული აფიშა [1975-76წწ]

ქაღალდი კარგი

20967 74 მც.თ 685

უ. შექსპირის "ჰამლეტი", უთარიღო, ახალგაზრდული 

ექსპერიმენტალური თეატრი-სტუდია თბილისის მეტეხის 

თეატრი, მხატვრული აფიშა [1975-76წწ]

ქაღალდი კარგი

20968 74 მც.თ 686
მ. ოძელის "შეშლილთა ხომალდი", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვრული აფიშა [1979-80წწ]
ქაღალდი კარგი

20969 74 მც.თ 687
მ. ოძელის "შეშლილთა ხომალდი", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვრული აფიშა. [1979-80წწ]
ქაღალდი კარგი

20970 74 მც.თ 688
მ. ოძელის "შეშლილთა ხომალდი", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვრული აფიშა. [1979-80წწ]
ქაღალდი კარგი

20971 74 მც.თ 689
მ. ოძელის "შეშლილთა ხომალდი", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, მხატვრული აფიშა. [1979-80წწ]
ქაღალდი კარგი

20972 74 მც.თ 690
"მოდი ვნახოთ ვენახი", ს. მრევლიშვილის "კალეიდოსკოფი", 

უთარიღო, მეტეხის თეატრი, მხატვრული აფიშა.[1974-75წწ.]
ქაღალდი კარგი

20973 74 მც.თ 691
"მოდი ვნახოთ ვენახი", ს. მრევლიშვილის "კალეიდოსკოფი", 

უთარიღო, მეტეხის თეატრი, მხატვრული აფიშა. [1974-75წწ.]
ქაღალდი კარგი

20974 74 მც.თ 692
"მოდი ვნახოთ ვენახი", ს. მრევლიშვილის "კალეიდოსკოფი", 

უთარიღო, მეტეხის თეატრი, მხატვრული აფიშა. [1974-75წწ.]
ქაღალდი კარგი

20975 74 მც.თ 693
ლ. კრუჩკოვსკის "თავისუფლების პირველი დღე", უთარიღო, 

მეტეხის თეატრი, მხატვრული აფიშა. [1984-85წწ.]
ქაღალდი კარგი

20976 74 მც.თ 694
ვაჟა-ფშაველას "სტუმარ მასპნძელი", უთარიღო, მეტეხის 

თეატრი, მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი



20977 74 მც.თ 695
ვაჟა-ფშაველას "სტუმარ მასპნძელი", უთარიღო, მეტეხის 

თეატრი, მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

20978 74 მც.თ 696
ვაჟა-ფშაველას "სტუმარ მასპნძელი", უთარიღო, მეტეხის 

თეატრი, მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

20979 74 მც.თ 697
"მწუხარე სახის რაინდები", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა. [1979-80წწ.]
ქაღალდი კარგი

20980 74 მც.თ 698
"მწუხარე სახის რაინდები", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა. [1979-80წწ.]
ქაღალდი კარგი

20981 74 მც.თ 699
ა. ვარსიმაშვილის "ჩემი ცხოვრების გზა სიზმარია", უთარიღო, 

მეტეხის თეატრი, მხატვრული აფიშა [1985-86წწ]
ქაღალდი კარგი

20982 74 მც.თ 700
ა. ვარსიმაშვილის "ჩემი ცხოვრების გზა სიზმარია", უთარიღო, 

მეტეხის თეატრი, მხატვრული აფიშა. [1985-86წწ]
ქაღალდი კარგი

20983 74 მც.თ 701
ბ. ბრეხტის "გალილეის ცხოვრება", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა. [1984-85წწ]
ქაღალდი კარგი

20984 74 მც.თ 702
ბ. ბრეხტის "გალილეის ცხოვრება", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა. [1984-85წწ]
ქაღალდი კარგი

20985 74 მც.თ 703
ბ. ბრეხტის "გალილეის ცხოვრება", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა. [1984-85წწ]
ქაღალდი კარგი

20986 74 მც.თ 704
ბ. ბრეხტის "გალილეის ცხოვრება", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა. [1984-85წწ]
ქაღალდი კარგი

20987 74 მც.თ 705
ბ. ბრეხტის "გალილეის ცხოვრება", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა. [1984-85წწ]
ქაღალდი კარგი

20988 74 მც.თ 706

დ. კედიაშვილის "უბედურება", უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია, მხატვრული 

აფიშა. [1986-87წწ.]

ქაღალდი კარგი

20989 74 მც.თ 707

დ. კედიაშვილის "უბედურება", უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია, მხატვრული 

აფიშა [1986-87წწ.]

ქაღალდი კარგი

20990 74 მც.თ 708

დ. კედიაშვილის "უბედურება", უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია, მხატვრული 

აფიშა. [1986-87წწ.]

ქაღალდი კარგი

20991 74 მც.თ 709
"კაცის ტვირთი", უთარიღო, სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია, მხატვრული აფიშა. [1976-77წწ.]
ქაღალდი კარგი

20992 74 მც.თ 710
"კაცის ტვირთი", უთარიღო, სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია, მხატვრული აფიშა. [1976-77წწ.]
ქაღალდი კარგი

20993 74 მც.თ 711
"კაცის ტვირთი", უთარიღო, სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია, მხატვრული აფიშა. [1976-77წწ.]
ქაღალდი კარგი

20994 74 მც.თ 712
ი. ჰაშეკის "შვეიკი", უთარიღო,  მეტეხის თეატრი, მხატვრული 

აფიშა გრმანულ ენაზე.[1981-82წწ.]
ქაღალდი კარგი

20995 74 მც.თ 713
ი. ჰაშეკის "შვეიკი", უთარიღო,  მეტეხის თეატრი, მხატვრული 

აფიშა გრმანულ ენაზე. [1981-82წწ.]
ქაღალდი კარგი

20996 74 მც.თ 714
ი. ჰაშეკის "შვეიკი", უთარიღო,  მეტეხის თეატრი, მხატვრული 

აფიშა გრმანულ ენაზე. [1981-82წწ.]
ქაღალდი კარგი

20997 74 მც.თ 715
ი. ჰაშეკის "შვეიკი", უთარიღო,  მეტეხის თეატრი, მხატვრული 

აფიშა გრმანულ ენაზე. [1981-82წწ.]
ქაღალდი კარგი

20998 74 მც.თ 716
ი. ჰაშეკის "შვეიკი", უთარიღო,  მეტეხის თეატრი, მხატვრული 

აფიშა გრმანულ ენაზე. [1981-82წწ.]
ქაღალდი კარგი

20999 74 მც.თ 717
ი. ჰაშეკის "შვეიკი", უთარიღო,  მეტეხის თეატრი, მხატვრული 

აფიშა გრმანულ ენაზე. [1981-82წწ.]
ქაღალდი კარგი

21000 74 მც.თ 718
ნ. დუმბაძის "დიდრო", უთარიღო,  მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა გერმანილ ენაზე.
ქაღალდი კარგი

21001 74 მც.თ 719
ნ. დუმბაძის "დიდრო", უთარიღო,  მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა გერმანილ ენაზე. [1979-80წწ.]
ქაღალდი კარგი

21002 74 მც.თ 720
ნ. დუმბაძის "დიდრო", უთარიღო,  მეტეხის თეატრი, 

მხატვრული აფიშა გერმანილ ენაზე. [1979-80წწ.]
ქაღალდი კარგი

21003 74 მც.თ 721

დ. კლდიაშვილის "უბედურება", უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია, მხატვრული 

აფიშა. [1975-76წწ.]

ქაღალდი კარგი



21004 74 მც.თ 722

დ. კლდიაშვილის "უბედურება", უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია, მხატვრული 

აფიშა. [1975-76წწ.]

ქაღალდი კარგი

21005 74 მც.თ 723

დ. კლდიაშვილის "უბედურება", უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია, მხატვრული 

აფიშა. [1975-76წწ.]

ქაღალდი კარგი

21006 74 მც.თ 724

უ. შექსპირის "მაკბეტი". უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრმატული თეატრ-სტუდია. მხატვრული 

აფიშა.[1982წ.]

ქაღალდი კარგი

21007 74 მც.თ 725

უ. შექსპირის "მაკბეტი". უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრმატული თეატრ-სტუდია. მხატვრული 

აფიშა.  [1982წ.]

ქაღალდი კარგი

21008 74 მც.თ 726
"ლადო კეცხოველი". უთარიღო. სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრ-სტუდია. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

21009 74 მც.თ 727
"ლადო კეცხოველი". უთარიღო. სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრ-სტუდია. მხატვრული აფიშა.[1976-77წწ.]
ქაღალდი კარგი

21010 74 მც.თ 728
"ლადო კეცხოველი". უთარიღო. სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრ-სტუდია. მხატვრული აფიშა.[1976-77წწ.]
ქაღალდი კარგი

21011 74 მც.თ 729

დ. კლდიაშვილის "უბედურება", უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია, მხატვრული 

აფიშა. [1975-76წწ.]

ქაღალდი კარგი

21012 74 მც.თ 730

"მუსიკალური მუსიკა" პოეზიისა და მხატვრობის თანხლებით, 

უთარიღო, მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი, 

მხატვრული აფიშა.[1978-79წწ.]

ქაღალდი კარგი

21013 74 მც.თ 731

ფ. გარსოს "კვერცხი", უთარიღო, თეატრი ძველი სახლი 

თბილისის საქალაქო მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. 

მრევლიშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

21014 74 მც.თ 732

"სიკვდილმისჯილთა თეატრი", უთარიღო, მეტეხის თეატრი, 

რეჟისორი ს. მრევლიშვილი, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, თბილისის 

მეტეხის თეატრისა და ვარშავის თეატრის  ერთობლივი 

ნაწარმოები. [1984-85წწ.]

ქაღალდი კარგი

21015 74 მც.თ 733

პ. ვაისის "დიქტატორი აბაზანაში", უთარიღო, თბილისის 

სახელმწიფო საერო თეატრი მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. 

მრევლიშვილი

ქაღალდი კარგი

21016 74 მც.თ 734

ს. მრევლიშვილის "ჟამი განწმენდისა", უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი

ქაღალდი კარგი

21017 74 მც.თ 735

ს. მრევლიშვილის "ჟამი განწმენდისა", უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი

ქაღალდი კარგი

21018 74 მც.თ 736

ს. მრევლიშვილის "ჟამი განწმენდისა", უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი

ქაღალდი კარგი

21019 74 მც.თ 737
ი. ჰაშეკის "შვეიკი", უთარიღო, სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის თეატრი. [1981-82წწ.]
ქაღალდი კარგი

21020 74 მც.თ 738
ი. ჰაშეკის "შვეიკი", უთარიღო, სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის თეატრი. [1981-82წწ.]
ქაღალდი კარგი

21021 74 მც.თ 739
ი. ჰაშეკის "შვეიკი", უთარიღო, სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის თეატრი. [1981-82წწ.]
ქაღალდი კარგი

21022 74 მც.თ 740

ვაჟა-ფშაველას "მკვლელი", უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  კ. გურგენიძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

21023 74 მც.თ 741

თ. ჭილაძის "მკვლელობა", უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  თ. ბიჭიაშვილი, მ. ჭავჭავაძე, პრემიერა. 

[1983-84წწ.]

ქაღალდი კარგი



21024 74 მც.თ 742

თ. ჭილაძის "მკვლელობა", უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  თ. ბიჭიაშვილი, მ. ჭავჭავაძე, პრემიერა. 

[1983-84წწ.]

ქაღალდი კარგი

21025 74 მც.თ 743

თ. ჭილაძის "მკვლელობა", უთარიღო, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის 

თეატრი, რეჟისორი  თ. ბიჭიაშვილი, მ. ჭავჭავაძე, პრემიერა. 

[1983-84წწ.]

ქაღალდი კარგი

21026 74 მც.თ 744

"იესო ნაზარეველი", უთარიღო, სახელმწიფო ახალგაზრდული 

დრამატული თეატრი-სტუდია მეტეხის თეატრი, რეჟისორი  ს. 

მრევლიშვილი, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე, წარმოდგენა გაიმართა 

სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დარბაზში

ქაღალდი კარგი

21027 74 მც.თ 745

ი. გრუშასის "ჯაზი, ეშმაკი და სიყვარული", უთარიღო, 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი. [1983-84წწ.]

ქაღალდი კარგი

21028 74 მც.თ 746

ნ. დუმბაძის "დიდრო", ს. მრევლიშვილის მარტორქები 

ორკესტრში", უთარიღო, თბილისის მუნიციპალური მეტეხის 

თეატრი, თეატრი ძველი სახლი. [1976-77წწ.]

ქაღალდი კარგი

21029 74 მც.თ 747

ნ. დუმბაძის "დიდრო", ს. მრევლიშვილის მარტორქები 

ორკესტრში", უთარიღო, თბილისის მუნიციპალური მეტეხის 

თეატრი, თეატრი ძველი სახლი. [1976-77წწ.]

ქაღალდი კარგი

21030 74 მც.თ 748

ნ. დუმბაძის "დიდრო", ს. მრევლიშვილის მარტორქები 

ორკესტრში", უთარიღო, თბილისის მუნიციპალური მეტეხის 

თეატრი, თეატრი ძველი სახლი. [1976-77წწ.]

ქაღალდი კარგი

21031 74 მც.თ 749

ნ. დუმბაძის "დიდრო", ს. მრევლიშვილის მარტორქები 

ორკესტრში", უთარიღო, თბილისის მუნიციპალური მეტეხის 

თეატრი, თეატრი ძველი სახლი. [1976-77წწ.]

ქაღალდი კარგი

21032 74 მც.თ 750

უ. შექსპირის "ჰამლეტი", უთარიღო,  ახალგაზრდული 

ექსპერიმენტული თეატრი-სტუდია მეტეხი, რეჟისორი  გ. 

სიხარულიძე, მხატვარი მ. ჭავჭავაძე. 

ქაღალდი კარგი

21033 74 მც.თ 751
"იესო ნაზარეველი", უთარიღო, თბილისის სახელმწიფო საერო 

თეატრი მეტეხის თეატრი
ქაღალდი კარგი

21034 74 მც.თ 752
"იესო ნაზარეველი", უთარიღო, თბილისის სახელმწიფო საერო 

თეატრი მეტეხის თეატრი
ქაღალდი კარგი

21035 74 მც.თ 753

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", 1987 

წ. ერთი მსახიობის თეატრი, რეჟისორი  კ. მახარაძე, 

წარმოდგენა მიეძღვნა თეატრის გახსნა და ილია ჭავჭავაძის 

დაბადების 150 წლისთავს, წარმოდგენა გაიმართა დარეჯანის 

სასახლეში "საჩინო"

ქაღალდი კარგი

21036 74 მც.თ 754

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", 1987 

წ. ერთი მსახიობის თეატრი, რეჟისორი  კ. მახარაძე, წარმოდგენა 

მიეძღვნა თეატრის გახსნას და ილია ჭავჭავაძის დაბადების 150 

წლისთავს, წარმოდგენა გაიმართა დარეჯანის სასახლეში 

"საჩინოში"

ქაღალდი კარგი

21037 74 მც.თ 755

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", 1987 

წ. ერთი მსახიობის თეატრი, რეჟისორი  კ. მახარაძე, წარმოდგენა 

მიეძღვნა თეატრის გახსნა და ილია ჭავჭავაძის დაბადების 150 

წლისთავს, წარმოდგენა გაიმართა დარეჯანის სასახლე - 

"საჩინოში"

ქაღალდი კარგი

21038 74 მც.თ 756

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", 1987 

წ. ერთი მსახიობის თეატრი, რეჟისორი  კ. მახარაძე, წარმოდგენა 

მიეძღვნა თეატრის გახსნა და ილია ჭავჭავაძის დაბადების 150 

წლისთავს, წარმოდგენა გაიმართა დარეჯანის სასახლე - 

"საჩინოში"

ქაღალდი კარგი



21039 74 მც.თ 757

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", 1987 

წ. თბილისის ერთი მსახიობის თეატრი, რეჟისორი  კ. მახარაძე, 

წარმოდგენა მიეძღვნა თეატრის გახსნა და ილია ჭავჭავაძის 

დაბადების 150 წლისთავს, წარმოდგენა გაიმართა დარეჯანის 

სასახლე -  "საჩინოში"

ქაღალდი კარგი

21040 74 მც.თ 758

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", 1988 

წ. თბილისის ერთი მსახიობის თეატრი, რეჟისორი  კ. მახარაძე, 

წარმოდგენა მიეძღვნა თეატრის გახსნა და ილია ჭავჭავაძის 

დაბადების 150 წლისთავს, წარმოდგენა გაიმართა დარეჯანის 

სასახლე -  "საჩინოში"

ქაღალდი კარგი

21041 74 მც.თ 759

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", 1988 

წ. ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის 

სახელმწიფო თეატრი "საჩინო", რეჟისორი  კ. მახარაძე, 

წარმოდგენა მიეძღვნა თეატრის გახსნა და ილია ჭავჭავაძის 

დაბადების 150 წლისთავს

ქაღალდი კარგი

21042 74 მც.თ 760

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", 1988 

წ. ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის 

სახელმწიფო თეატრი "საჩინო", რეჟისორი  კ. მახარაძე, 

წარმოდგენა მიეძღვნა რ. ჩხიკვაძის 60 წლის იუბილეს

ქაღალდი კარგი

21043 74 მც.თ 761

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", 1988 

წ. ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის 

სახელმწიფო თეატრი "საჩინო", რეჟისორი  კ. მახარაძე, 

წარმოდგენა მიეძღვნა ი. ჭავჭავაძის დაბადების 150 წლის 

იუბილეს

ქაღალდი კარგი

21044 74 მც.თ 762

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", 1988 

წ. ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის 

სახელმწიფო თეატრი "საჩინო", რეჟისორი  კ. მახარაძე, 

წარმოდგენა მიეძღვნა ი. ჭავჭავაძის დაბადების 150 წლის 

იუბილეს

ქაღალდი კარგი

21045 74 მც.თ 763

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", 1988 

წ. ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის 

სახელმწიფო თეატრი "საჩინო", რეჟისორი  კ. მახარაძე, 

წარმოდგენა მიეძღვნა ი. ჭავჭავაძის დაბადების 150 წლის 

იუბილეს

ქაღალდი კარგი

21046 74 მც.თ 764

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", 1988 

წ. ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის 

სახელმწიფო თეატრი "საჩინო", რეჟისორი  კ. მახარაძე, 

წარმოდგენა მიეძღვნა ი. ჭავჭავაძის დაბადების 150 წლის 

იუბილეს

ქაღალდი კარგი

21047 74 მც.თ 765

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", 1988 

წ. ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის 

სახელმწიფო თეატრი "საჩინო", რეჟისორი  კ. მახარაძე, მე-100 

წარმოდგენა

ქაღალდი კარგი

21048 74 მც.თ 766

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", 1988 

წ. ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის 

სახელმწიფო თეატრი "საჩინო", რეჟისორი  კ. მახარაძე, მე-100 

წარმოდგენა

ქაღალდი კარგი

21049 74 მც.თ 767

ჯ. აჯიაშვილის "გამოიღვიძე ქნარო", 1989 წ. ვერიკო 

ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის სახელმწიფო 

თეატრი "საჩინო", რეჟისორი კ. მახარაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

21050 74 მც.თ 768

ჯ. აჯიაშვილის "გამოიღვიძე ქნარო", 1989 წ. ვერიკო 

ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის სახელმწიფო 

თეატრი "საჩინო", რეჟისორი კ. მახარაძე, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

21051 74 მც.თ 769

ჯ. აჯიაშვილის "გამოიღვიძე ქნარო", 1989 წ. ვერიკო 

ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის სახელმწიფო 

თეატრი "საჩინო", რეჟისორი კ. მახარაძე

ქაღალდი კარგი



21052 74 მც.თ 770

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", ჯ. 

აჯიაშვილის "გამოიღვიძე ქნარო", 1989 - 1990 წ.წ. ვერიკო 

ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის სახელმწიფო 

თეატრი, სპექტაკლი ეხება ებრაელთა ბედს საქართველოში

ქაღალდი კარგი

21053 74 მც.თ 771

ა. ბაქრაძისა და კ. მახარაძის "რაც მტრობას დაუნგრევია", ჯ. 

აჯიაშვილის "გამოიღვიძე ქნარო", 1989 - 1990 წ.წ. ვერიკო 

ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის სახელმწიფო 

თეატრი, სპექტაკლი ეხება ებრაელთა ბედს საქართველოში

ქაღალდი კარგი

21054 74 მც.თ 772

ლ. სანიკიძის ნაწარმოების მიხედვით, "ბაგრატიონები", 1991 - 

1992 წ.წ. ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის 

სახელმწიფო თეატრი, მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

21055 74 მც.თ 773

"და სიმღერით ვკვდები", კომპოზიცია აგებულია ქართველ 

პოეტთა ლექსებზე, ავტორ შემსრულებელი მ. ჯინორია, 1995 - 

1996 წ.წ. ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის 

თეატრი ფიქრის გორაზე

ქაღალდი კარგი

21056 74 მც.თ 774

"თავო ჩემო, ბედი არ გიწერია", 1995 - 1996 წ.წ. ვერიკო 

ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის თეატრი ფიქრის 

გორზე , პრემიერა

ქაღალდი კარგი

21057 74 მც.თ 775

"თავო ჩემო, ბედი არ გიწერია", 1995 - 1996 წ.წ. ვერიკო 

ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის თეატრი ფიქრის 

გორზე , პრემიერა

ქაღალდი კარგი

21058 74 მც.თ 776

"თავო ჩემო, ბედი არ გიწერია", 1995 - 1996 წ.წ. ვერიკო 

ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის თეატრი ფიქრის 

გორაზე , პრემიერა

ქაღალდი კარგი

21059 74 მც.თ 777

"გააჩერეთ დედამიწა, მე აქ ჩამოვდივარ", 1997 - 1998 წ.წ. ვერიკო 

ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის თეატრი ფიქრის 

გორა, მხატვარი გ. გუნია, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

21060 74 მც.თ 778

მ. ჯინორიას სპექტაკლები, "ზღვა ძალიან ღელავს", "და 

სიმღერით ვკვდები", მზადდება სპექტაკლი "აისბერგი თიკუნით- 

სტალინი", 1997 - 1998 წ.წ. ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის 

ერთი მსახიობის თეატრი ფიქრის გორა

ქაღალდი კარგი

21061 74 მც.თ 779

რ. კლდიაშვილის პიესა "მარტოობის ბინადარი",  უთარიღო, ვ. 

ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის თეატრი, სპექტაკში 

მონაწილეობს ს. ჭიაურელი, მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

21062 74 მც.თ 780

"ზღვა ძალიან ღელავს", უთარიღო, ვ. ანჯაფარიძის სახელობის 

ერთი მსახიობის თეატრი,  ავტორი და შემსრულებელი მ. 

ჯინორია, მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

21063 74 მც.თ 781

"და სიმღერით ვკვდები", კომპოზიცია აგებულია ქართველ 

პოეტთა ლექსებზე, ავტორ შემსრულებელი მ. ჯინორია, 

უთარიღო, ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის 

თეატრი, საქველმოქმედი სპექტაკლი გაიმართა თსუ-ს პირველი 

კორპუსის სააქტო დარბაზში, შემოსული თანხა მოხმარდება 

გლდანის  მე-2 დამხმარე სკოლა ინტერნატს

ქაღალდი კარგი

21064 74 მც.თ 782

ლ. სანიკიძის ნაწარმოების მიხედვით, "ბაგრატიონები", 

უთარიღო, ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის 

სახელმწიფო თეატრი, მხატვარი გ. გუნია, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

21065 74 მც.თ 783
"ილია (რაც მტრობას დაუნგრევია)", "და სიმღერით ვკვდები", 

უთარიღო, ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის  თეატრი .
ქაღალდი კარგი

21066 74 მც.თ 784

მ. ფოცხიშვილის პიესა "ლაზიერის გამბიტი", უთარიღო, ვერიკო 

ანჯაფარიძის სახელობის  თეატრი ფიქრის გორა, რეჟისორი  ბ. 

ფოცხიშვილი, პრემიერა

ქაღალდი კარგი

21067 74 მც.თ 785

მ. სანტანელის პიესა "დედა-დედოფალი", უთარიღო, ვერიკო 

ანჯაფარიძის სახელობის  თეატრი ფიქრის გორა, რეჟისორი  თ. 

კოშკაძე, მონაწილეობენ ს. ჭიაურელი და მ. ჯინორია

ქაღალდი კარგი



21068 74 მც.თ 786
რეპერტუარი, უთარიღო, ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის  

თეატრი ფიქრის გორა
ქაღალდი კარგი

21069 74 მც.თ 787
რეპერტუარი, უთარიღო, ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის  

თეატრი ფიქრის გორა
ქაღალდი კარგი

21070 74 მც.თ 788

"ილია (რაც მტრობას დაუნგრევია)", უთარიღო, ვერიკო 

ანჯაფარიძის სახელობის  თეატრი ფიქრის გორაზე, სპექტაკლი 

გაიმართება სამაჩაბლოდან ლტოლვილებისათვის

ქაღალდი კარგი

21071 74 მც.თ 789
რეპერტუარი, უთარიღო, ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის  

თეატრი ფიქრის გორაზე
ქაღალდი კარგი

21072 74 მც.თ 790

"პაემანი... დარეჯანის სასახლეში", უთარიღო, ვერიკო 

ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის სახელმწიფო 

თეატრი "საჩინო"

ქაღალდი კარგი

21073 74 მც.თ 791
სეზონის რეპერტუარი. უთარიღო. ვერიკო ანჯაფარიძის სახ. 

ერთი მსახიობის თეატრი ფიქრის გორაზე
ქაღალდი კარგი

21074 74 მც.თ 792
სეზონის რეპერტუარი. უთარიღო. ვერიკო ანჯაფარიძის 

სახელობის ერთი მსახიობის თეატრი ფიქრის გორაზე
ქაღალდი კარგი

21075 74 მც.თ 793

                                                                                                                                                                      

სეზონის რეპერტუარი. უთარიღო. ვერიკო ანჯაფარიძის 

სახელობის თეატრი

ქაღალდი კარგი

21076 74 მც.თ 794

"ილია - რაც მტრობას დაუნგრევია". უთარიღო. ვერიკო 

ანჯაფარიძის სახელობის  ერთი მსახიობის თეატრი ფიქრის 

გორაზე

ქაღალდი კარგი

21077 74 მც.თ 795

"და სიმღერით ვკვდები". უთარიღო. ვერიკო ანჯაფარიძის 

სახელობის  ერთი მსახიობის თეატრი ფიქრის გორაზე. მ. 

ჯინორიას სპექტაკლი

ქაღალდი კარგი

21078 74 მც.თ. 796

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1991 წ. დამოუკიდებელი თეატრი. 

დადგმა კ. მარჯანიშვილი აღადგინა ს. ჭიაურელმა. მხატვარი - პ. 

ოცხელის ესკიზების მიხედვით. თარგმანი -  ვ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

21079 74 მც.თ. 797

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1991 წ. დამოუკიდებელი თეატრი. 

დადგმა კ. მარჯანიშვილი აღადგინა ს. ჭიაურელმა. მხატვარი - პ. 

ოცხელის ესკიზების მიხედვით. თარგმანი -  ვ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

21080 75 მც.თ. 798
პანტომიმის საღამო.                                                                                                                                         

1966 წელი. პროპკავშირის კულტურის სახლი.
ქაღალდი კარგი

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

რკინიგზელის სახლი
ქაღალდი კარგი

21082 75 მც.თ. 800

ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე”. 1970 წელი. 

ამიერკავკასიის რკინიგზელის სახლის პანტომიმის სტუდია. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი კარგი

21083 75 მც.თ 801

ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე”. 1970 წელი. 

ამიერკავკასიის რკინიგზელის სახლის პანტომიმის სტუდია. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი კარგი

21084 75 მც.თ 802
ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე”. 1970 წელი. 

ამიერკავკასიის რკინიგზელის სახლის პანტომიმის სტუდია.
ქაღალდი საშუალო

21085 75 მც.თ 803

პანტომიმის საღამო. 1972 წელი. საბჭოთა კავშირის შექმნის 50 

წლისთავისადმი მიძღვნილი. დიდი საკონცერტო დარბაზი. 

საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია. 

ქაღალდი საშუალო

21086 75 მც.თ 804

პანტომიმის საღამო. 1972 წელი. საბჭოთა კავშირის შექმნის 50 

წლისთავისადმი მიძღვნილი. დიდი საკონცერტო დარბაზი. 

საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია. 

ქაღალდი კარგი

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

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

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



21090 75 მც.თ 808

ევრიპიდეს  ”Электра”. ა. შალიკაშვილის პიესა ”ოცნება და 

სინამდვილე”.  1973 წელი.  პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. 

შალიკაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია, დიდი 

საკონცერტო დარბაზი.  პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21091 75 მც.თ 809
საქართველოს სახ. ფილარმონია. პანტომიმის თეატრის 

გასტროლი ლენინგრადში. 1974 წელი.
ქაღალდი კარგი

21092 75 მც.თ 810

გოგუას "გაათავისუფლეთ სიმღერა"- "Освободите песню", 

ევრიპიდეს "ელექტრა"- ”Электра”. 1975 წელი. თბილისის 

პანტომიმის თეატრი. საგასტროლო რეპერტუარი. გასტროლი 

რუსეთში. 

ქაღალდი კარგი

21093 75 მც.თ 811

ევრიპიდეს  ”Электра”. ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და 

სინამდვილე”. 1975 წელი. თბილისის პანტომიმის თეატრი. 

საგასტროლო რეპერტუარი. გასტროლი ლენინგრადი.

ქაღალდი კარგი

21094 75 მც.თ 812

ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. 1975 წელი. 

პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. საქართველოს 

სახელმწიფო ფილარმონია. საზაფხულო თეატრი. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი

21095 75 მც.თ 813

ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. 1975 წელი. 

პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. საქართველოს 

სახელმწიფო ფილარმონია. საზაფხულო თეატრი. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი

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

გასტროლი ლენინგრადში 
ქაღალდი კარგი

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

გასტროლი ლენინგრადში.
ქაღალდი კარგი

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

გასტროლი მოსკოვში.
ქაღალდი საშუალო

21099 75 მც.თ 817

”უკანასკნელი ზარი”, ”ოცნება და სინამდვილე”. 1978 წელი. 

საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. 

შალიკაშვილი. გასტროლი მოსკოვში.  

ქაღალდი მძიმე

21100 75 მც.თ 818

 ”მცირე მიწა”. 1979 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. 

საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია, დიდი საკონცერტო 

დარბაზი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21101 75 მც.თ 819

 ”მცირე მიწა”. 1979 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი ა.შალიკაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. 

საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია, დიდი საკონცერტო 

დარბაზი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21102 75 მც.თ 820

”მცირე მიწა”. 1979 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. 

საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია, დიდი საკონცერტო 

დარბაზი.

ქაღალდი კარგი

21103 75 მც.თ 821

ვლ. მაიაკოვსკის ”წითელი აფრები”. 1979-80 წ.წ. პანტომიმის 

სახელმწიფო თეატრი, სოხუმის სახელმწიფო ქართული 

დრამატული თეატრი.  რეჟისორი ი. კაკულია, ა. შალიკაშვილი.  

მხატვარი  შ. ხუციშვილი. სპექტაკლი ეძღვნება ვ. ი. ლენინის 

დაბადების 110-ე წლისთავს.   კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის შენობაში. პრემიერა.

ქაღალდი საშუალო

21104 75 მც.თ 822

”მცირე მიწა”. 1980 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. ი. 

ბ. სტალინის სახ. ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის 

კულტურის სახლში. სპექტაკლი ეძღვნება ფაშისტურ გერმანიაზე 

გამარჯვების 35-ე წლისთავს. 

ქაღალდი კარგი

21105 75 მც.თ 823

”მცირე მიწა”. 1980 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. ი. 

ბ. სტალინის სახ. ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის 

კულტურის სახლში.სპექტაკლი ეძღვნება ფაშისტურ გერმანიაზე 

გამარჯვების 35-ე წლისთავს. 

ქაღალდი საშუალო



21106 75 მც.თ 824

”მცირე მიწა”. 1980 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი.  ი. 

ბ. სტალინის სახ. ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის 

კულტურის სახლში. სპექტაკლი ეძღვნება ფაშისტურ გერმანიაზე 

გამარჯვების 35-ე წლისთავს. 

ქაღალდი კარგი

21107 75 მც.თ 825
”მცირე მიწა”. 1980 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 

დიდ საკონცერტო დარბაზში. მე-100 სპექტაკლი.
ქაღალდი კარგი

21108 75 მც.თ 826

ვლ. მაიაკოვსკის ”წითელი აფრები”. 1980 წელი. პანტომიმის 

სახელმწიფო თეატრი, სოხუმის სახელმწიფო ქართული 

დრამატული თეატრი.  რეჟისორი ი. კაკულია, ა. შალიკაშვილი.  

მხატვარი  შ. ხუციშვილი. სპექტაკლი ეძღვნება ვ. ი. ლენინის 

დაბადების 110-ე წლისთავს. პრემიერა.

ქაღალდი მძიმე

21109 75 მც.თ 827

ა.შალიკაშვილის ” კიდევაც დაიზრდებიან”. 1981 წელი. 

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. 

მხატვარი  მ. მალაზონია. კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის შენობაში.  პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი

21110 75 მც.თ 828

ა.შალიკაშვილის ” კიდევაც დაიზრდებიან”. 1981 წელი. 

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. 

მხატვარი  მ. მალაზონია. კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის შენობაში.  პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი

21111 75 მც.თ 829

ლ. ი. ბრეჟნევის ”მცირე მიწა”. 1981 წელი. პანტომიმის 

სახელმწიფო თეატრი. სპექტაკლი ეძღვნება გამარჯვების დღეს. 

დიღმის სპორტის სასახლეში. 

ქაღალდი კარგი

21112 75 მც.თ 830

ა.შალიკაშვილის ”კიდევაც დაიზრდებიან”. 1982 წელი. 

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. 

მხატვარი  მ. მალაზონია. თბილისის საქალაქო კომკავშირული 

ორგანიზაციის 43-კონფერენციისადმი მიძღვნილი სპექტაკლი. კ. 

მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

შენობაში. 

ქაღალდი კარგი

21113 75 მც.თ 831

ა.შალიკაშვილის ”კიდევაც დაიზრდებიან”. 1982 წელი. 

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. 

მხატვარი  მ. მალაზონია. აკაკი ხორავას სახელობის მსახიობის 

სახლი. 

ქაღალდი კარგი

21114 75 მც.თ 832

”უკვდავნი” 1982 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი.  კ 

მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

შენობაში. ლ. ი. ბრეჟნების ნაწარმოების ”მცირე მიწის” 

მიხედვით. 

ქაღალდი კარგი

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

გასტროლი გერმანიაში.  
ქაღალდი კარგი

21116 75 მც.თ 834

ევრიპიდეს ” ”Электра”. 1986 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. კ მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის შენობაში. 

ქაღალდი კარგი

21117 75 მც.თ 835

გ. დოჩანაშვილის ”ფიროსმანი, მეფე”. 1986 წელი. პანტომიმის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი, დ. კობახიძე. 

მხატვარი  მ. მალაზონია. კ მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის შენობაში. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21118 75 მც.თ 836
ევრიპიდეს ”ელექტრა”. 1986 წელი. პანტომიმის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. 
ქაღალდი კარგი

21119 75 მც.თ 837

გ. დოჩანაშვილის ”ფიროსმანი - მეფე”,  ა.შალიკაშვილის 

”კიდევაც დაიზრდებიან”. 1986 წელი. საქართველოს პანტომიმის 

სახელმწიფო თეატრი. კ მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის შენობაში. 

ქაღალდი კარგი

21120 75 მც.თ 838

ა.შალიკაშვილის ”დებიუტი”. 1989-90 წ.წ. პანტომიმის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი, კ. მებუკე. 

პრემიერა.

ქაღალდი მძიმე



21121 75 მც.თ 839
სარეპერტუარო აფიშა. 1989-90 წ.წ. პანტომიმის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი კ. მებუკე.
ქაღალდი კარგი

21122 75 მც.თ 840

ვაჟა-ფშაველას ”სტუმარ-მასპინძელი”. 1991-92 წ.წ. პანტომიმის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. მხატვარი  მ. 

მალაზონია. პრემიერა. 

ქაღალდი კარგი

21123 75 მც.თ 841
ვაჟა-ფშაველას ”სტუმარ-მასპინძელი”. 1991-92 წ.წ. პანტომიმის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი კ. მებუკე. პრემიერა. 
ქაღალდი

21124 75 მც.თ 842

გოეთეს ”ფაუსტი”. 1997 წელი. თბილისის მიმოდრამის თეატრი. 

რეჟისორი კ. ბაკურაძე. მხატვარი  შ. ობერჰაუზერი, მ. 

გიგოლაშვილი. 

ქაღალდი კარგი

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

21126 75 მც.თ 844

ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე. ამიერკავკასიის 

რკინიგზელის სახლთან არსებული პანტომიმის სტუდია. 

რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

21127 75 მც.თ 845

ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე. ამიერკავკასიის 

რკინიგზელის სახლთან არსებული პანტომიმის სტუდია. 

რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. სპექტაკლი ეძღვნება ვ. ი. ლენინის 

დაბადების 100 წლისთავს. უთარიღო. 

ქაღალდი საშუალო

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

საკონცერტო დარბაზში. უთარიღო. 
ქაღალდი კარგი

21129 75 მც.თ 847
ა. შალიკაშვილი "იავნანა"-”Колыбельная”. პანტომიმის 

სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

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

უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

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

სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21132 75 მც.თ 850

გ. გოგუა, ი. ხიმშიაშვილი, ა. შალიკაშვილი. ”გაათავისუფლე 

სიმღერა”.  პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონიაში. უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

21133 75 მც.თ 851
ევრიპიდეს ”ელექტრა”. პანტომიმის თეატრი. საქართველოს 

სახელმწიფო ფილარმონიაში. პრემიერა. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21134 75 მც.თ 852

ევრიპიდეს ”ელექტრა”, ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და 

სინამდვილე”. პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. 

საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიაში.  უთარიღო. 

ქაღალდი საშუალო

21135 75 მც.თ 853

ევრიპიდეს ”ელექტრა”, ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და 

სინამდვილე”. პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. 

საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია, დიდი საკონცერტო 

დარბაზი.  უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

21136 75 მც.თ 854

ევრიპიდეს ”ელექტრა”, ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და 

სინამდვილე”. პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. 

საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია, დიდი საკონცერტო 

დარბაზი.  უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

21137 75 მც.თ 855

ი. ფრენკელის ”წეროები”. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. კ 

მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

შენობაში. ეძღვნება დიდი ოქტომბრის სოციალისტური 

რევოლუციის 60 წლისთავს. უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

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

სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21139 75 მც.თ 857
                                                                                                                                                                                                              

"Бессмертные". პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21140 75 მც.თ 858

ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. პანტომიმის  

თეატრი. რეჟისორი ა შალიკაშვილი. მხატვარი  დ. გორდელაძე. 

უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო



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

შალიკაშვილი. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21142 75 მც.თ 860

გ. გოგუა, ი. ხიმშიაშვილი, ა. შალიკაშვილი. ”გაათავისუფლე 

სიმღერა”, ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე. 

პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი.  უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

21143 75 მც.თ 861

ვლ. მაიაკოვსკის ”წითელი აფრები”.   პანტომიმის სახელმწიფო 

თეატრი, სოხუმის სახელმწიფო  დრამატული ქართული 

თეატრში. უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

21144 75 მც.თ 862

ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე. პანტომიმის 

თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. საქართველოს 

სახელმწიფო ფილარმონია, მცირე საკონცერტო დარბაზი. 

პრემიერა. უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

21145 75 მც.თ 863

ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე. პანტომიმის 

თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. საქართველოს 

სახელმწიფო ფილარმონია, მცირე საკონცერტო დარბაზი.  

უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

21146 75 მც.თ 864

გ. გოგუა, ა. შალიკაშვილი ”უკანასკნელი ზარი”, ა. შალიკაშვილი 

”ოცნება და სინამდვილე”. საქართველოს სახელმწიფო 

პანტომიმის თეატრი. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

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

თეატრი. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21148 75 მც.თ 866

ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. ინსცენირება: გ. 

გოგუა, ა. შალიკაშვილი.  ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და 

სინამდვილე”. საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის  

თეატრი. უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

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

სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო.
ქაღალდი საშუალო

21150 75 მც.თ 868

გ. გოგუა, ა. შალიკაშვილი ”უკანასკნელი ზარი”,  საქართველოს 

სახელმწიფო პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა შალიკაშვილი. 

მხატვარი  დ. გორდელაძე. ეძღვნება სკკპ XXV ყრილობას. 

პრემიერა. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

21151 75 მც.თ 869

გ. გოგუა, ა. შალიკაშვილი ”უკანასკნელი ზარი”,  საქართველოს 

სახელმწიფო პანტომიმის თეატრი. რეჟისორი ა შალიკაშვილი. 

მხატვარი  დ. გორდელაძე. ეძღვნება სკკპ XXV ყრილობას. კ. 

მარკანიშვილის თეატრში. პრემიერა. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

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

თეატრი. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

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

თეატრი. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21154 75 მც.თ 872

სარეპერტუარო აფიშა. საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის 

თეატრი. გასტროლი ხაშურის რკინიგზის კულტურის სახლში. 

უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

21155 75 მც.თ 873

სარეპერტუარო აფიშა. საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის 

თეატრი. ს. ორჯონიკიძის სახ. კულტურისა და დასვენების 

პარკის საზაფხულო თეატრში. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

21156 75 მც.თ 874

სარეპერტუარო აფიშა.  სახელმწიფო პანტომიმის თეატრი. ს. 

ორჯონიკიძის სახ. კულტურისა და დასვენების ცენტრალური 

პარკის საზაფხულო თეატრში. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

21157 75 მც.თ 875

სარეპერტუარო აფიშა. საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის 

თეატრი. ს. ორჯონიკიძის სახ. კულტურისა და დასვენების 

პარკის საზაფხულო თეატრში. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

21158 75 მც.თ 876

სარეპერტუარო აფიშა. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. ა. 

ხორავას სახ. მსახიობის სახლი. სპექტაკლი ეძღვნება 

საქართველოს კომკავშირის XXXI ყრილობას. უთარიღო. 

ქაღალდი საშუალო

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

სახელმწიფო თეატრი. უთარიღო.
ქაღალდი საშუალო



21160 75 მც.თ 878

ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე".  პანტომიმის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშილი. თეატრი. 

უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

21161 75 მც.თ 879
ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე".  პანტომიმის  

თეატრი. რეჟისორი ა. შალიკაშილი. თეატრი. უთარიღო. 
ქაღალდი საშუალო

21162 75 მც.თ 880

”მცირე მიწა”. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. 

შალიკაშვილი. მხატვარი  მ. მალაზონია. საქართველოს 

სახელმწიფო ფილარმონია, დიდი საკონცერტო დარბაზი. 

უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

21163 75 მც.თ 881
ა.შალიკაშვილის” ოცნება და სინამდვილე”. პანტომიმის 

თეატრი. კ. მარჯანიშვილის თეატრის შენობაში. უთარიღო.
ქაღალდი საშუალო

21164 75 მც.თ 882
თბილისის მუშათა პროფკავშირის მიერ გამართული  

პანტომიმის საღამო. რეჟისორი ა. შალიკაშვილი. უთარიღო.  
ქაღალდი მძიმე

21165 75 მც.თ 883
მიმისა და პანტომიმის საღამო. ამიერკავკასიის რკინიგზელის 

სახლში. ორ განყოფილებად. უთარიღო.
ქაღალდი საშუალო

21166 75 მც.თ 884
მიმისა და პანტომიმის საღამო. ამიერკავკასიის რკინიგზელის 

სახლში. ორ განყოფილებად. უთარიღო.
ქაღალდი საშუალო

21167 75 მც.თ 885
მიმისა და პანტომიმის საღამო. ამიერკავკასიის რკინიგზელის 

სახლში. ორ განყოფილებად. უთარიღო.
ქაღალდი საშუალო

21168 75 მც.თ 886

ვლ. მაიაკოვსკის ”Алые Паруса”-". პანტომიმის სახელმწიფო 

თეატრი. სპექტაკლი ეძღვნება ვ. ი. ლენინის დაბადების 110-ე 

წლისთავს. გასტროლი სოხუმში. უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

21169 75 მც.თ 887

ა. შალიკაშვილის ”ესეც ასე”. 1966 წელი. მიმისა და პანტომიმის 

საღამო. რეჟისორი ა.შალიკაშვილი. სახვაქრობისა და 

სამომხმარებლო კოოპერა. ციის მუშაკთა პროფკავშირის 

თბილისის კულტურის სახლი. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

21170 75 მც.თ 888

ა. შალიკაშვილის ”ესეც ასე”. 1966 წელი. მიმისა და პანტომიმის 

საღამო. რეჟისორი ა.შალიკაშვილი. სახვაჭრობისა და 

სამომხმარებლო კოოპერა. ციის მუშაკთა პროფკავშირის 

თბილისის კულტურის სახლი. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

21171 75 მც.თ 889

ა. შალიკაშვილის ”ესეც ასე”. 1966 წელი. მიმისა და პანტომიმის 

საღამო. რეჟისორი ა.შალიკაშვილი. სახვაქრობისა და 

სამომხმარებლო კოოპერა. ციის მუშაკთა პროფკავშირის 

თბილისის კულტურის სახლი. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

21172 75 მც.თ 890
ევრიპიდეს ”ელექტრა”. 1974 წელი. პანტომიმის თეატრი. 

საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

21173 75 მც.თ 891
ევრიპიდეს ”ელექტრა”. 1974 წელი. პანტომიმის თეატრი. 

საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

21174 75 მც.თ 892

ევრიპიდეს ”ელექტრა”. 1974 წელი. პანტომიმის თეატრი. 

საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია. მხატვრული აფიშის 

მხატვარი მიტო გორდელაძე

ქაღალდი კარგი

21175 75 მც.თ 893

გ. გოგუა, ი. ხიმშიაშვილი, ა. შალიკაშვილი. ”გაათავისუფლე 

სიმღერა”. 1974 წელი. პანტომიმის თეატრი. საქართველოს 

სახელმწიფო ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21176 75 მც.თ 894

გ. გოგუა, ი. ხიმშიაშვილი, ა. შალიკაშვილი. ”გაათავისუფლე 

სიმღერა”. 1974 წელი. პანტომიმის თეატრი. საქართველოს 

სახელმწიფო ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21177 75 მც.თ 895

გ. გოგუა, ი. ხიმშიაშვილი, ა. შალიკაშვილი. ”გაათავისუფლე 

სიმღერა”. 1974 წელი. პანტომიმის თეატრი. საქართველოს 

სახელმწიფო ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშის მხატვარი 

მიტო გორდელაძე

ქაღალდი კარგი



21178 75 მც.თ 896

ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე”. 1974 წელი. 

საქართველოს პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშის მხატვარი გ. (მიტო) გორდელაძე 

ქაღალდი საშუალო

21179 75 მც.თ 897

ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე”. 1974 წელი. 

საქართველოს პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

21180 75 მც.თ 898

ა. შალიკაშვილის ”ოცნება და სინამდვილე”. 1974 წელი. 

საქართველოს პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

21181 75 მც.თ 899

                                                                                                                                                                                        

ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. 1975 წელი. 

პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონია. მხატვრული აფიშის მხატვარი გ. გორდელაძე 

ქაღალდი კარგი

21182 75 მც.თ 900

                                                                                                                                                                                              

ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. 1975 წელი. 

პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონია. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

21183 75 მც.თ 901

ვ. გოგოლაშვილის ”მუშკეტერის სიკვდილი”. 1975 წელი. 

პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონია. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

21184 75 მც.თ 902
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 1977 წელი. მხატვრული 

აფიშის ავტორი ნ. მალაზონია
ქაღალდი კარგი

21185 75 მც.თ 903

                                                                                                                                                                                                   

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 1977 წელი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21186 75 მც.თ 904

ლ. ი. ბრეჟნევის ”მცირე მიწა”. 1979 წელი.  თბილისის 

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშის ავტორი 

ნ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

21187 75 მც.თ 905
ლ. ი. ბრეჟნევის ”მცირე მიწა”. 1979 წელი.  თბილისის 

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

21188 75 მც.თ 906
ლ. ი. ბრეჟნევის ”მცირე მიწა”. 1979 წელი.  თბილისის 

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

21189 75 მც.თ 907

ნოველები. თბილისის პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 1986 

წელი. კ მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის შენობაში. 

მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

21190 75 მც.თ 908

თბილისის პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. 1986 წელი. კ 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის შენობაში. მხატვრული 

აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

21191 75 მც.თ 909

ვაჟა-ფშაველას ”სტუმარ-მასპინძელი”. საქართველოს 

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. სასცენო ვარიანტი: ა. 

შალიკაშვილი. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

21192 75 მც.თ 910

ვაჟა-ფშაველას ”სტუმარ-მასპინძელი”. საქართველოს 

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. სასცენო ვარიანტი: ა. 

შალიკაშვილი. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

21193 75 მც.თ 911

გ. დოჩანაშვილის ”ფიროსმანი მეფე”.   საქართველოს 

პანტომიმის თეატრი. გასტროლი ამსტერდამში. მხატვრული 

აფიშა. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

21194 75 მც.თ 912
გ. დოჩანაშვილის ”ფიროსმანი მეფე”.  პანტომიმის სახელმწიფო 

თეატრი. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21195 75 მც.თ 913
გ. დოჩანაშვილის ”ფიროსმანი მეფე”. საქართველოს 

პანტომიმის თეატრი. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21196 75 მც.თ 914

ა. შალიკაშვილის ”კიდევაც დაიზრდებიან”. პანტომიმის 

სახელმწიფო თეატრი. გასტროლი ზაარბრიუკენში. მხატვრული 

აფიშა. უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

21197 75 მც.თ 915
ა. შალიკაშვილის ”კიდევაც დაიზრდებიან”. პანტომიმის 

სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 
ქაღალდი კარგი

21198 75 მც.თ 916
ა. შალიკაშვილის ”კიდევაც დაიზრდებიან”. პანტომიმის 

სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 
ქაღალდი კარგი

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

აფიშა. უთარიღო. 
ქაღალდი

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

აფიშა. უთარიღო. 
ქაღალდი კარგი



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

აფიშა. უთარიღო. 
ქაღალდი კარგი

21202 75 მც.თ 920

”კრიმანჭული”. საქართველოს პანტომიმის თეატრი. გასტროლი 

ბერლინსა და ზაარბრიუკენში. მხატვრული აფიშის ავტორი 

ნოდარ მალაზონია. უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

21203 75 მც.თ 921
”კრიმანჭული”. საქართველოს პანტომიმის თეატრი. გასტროლი 

კიოლნში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 
ქაღალდი კარგი

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

მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 
ქაღალდი კარგი

21205 75 მც.თ 923
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.უთარიღო. 
ქაღალდი კარგი

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

უთარიღო. 
ქაღალდი კარგი

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

უთარიღო. 
ქაღალდი კარგი

21208 75 მც.თ 926
პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21209 75 მც.თ 927
პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21210 75 მც.თ 928
პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21211 75 მც.თ 929
პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.
ქაღალდი საშუალო

21212 75 მც.თ 930
პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21213 75 მც.თ 931
პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21214 75 მც.თ 932
პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21215 75 მც.თ 933
პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21216 75 მც.თ 934
პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონიაში. მხატვრული აფიშა. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი

21217 75 მც.თ 935

ევრიპიდეს ”ელექტრა”. პანტომიმის თეატრი. საქართველოს 

სახელმწიფო ფილარმონია, დიდი საკონცერტო დარბაზი. 

მხატვრული აფიშა. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

21218 75 მც.თ 936

                                                                                                                                                                                         

ევრიპიდეს ”ელექტრა”. პანტომიმის თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

21219 75 მც.თ 937

ა. შალიკაშვილი "მოგონებები ფიროსმანზე" - ”Воспоминание о 

Пиросмани”. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

21220 75 მც.თ 938

”Похищение девушки", "Сегодня футбол", "Великолепная 

семерка". პანტომიმის თეატრი. საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონია. მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

21221 75 მც.თ 939

”Техасская трагедия”, ”Хиросима”, ”Судьба безработного”. 

პანტომიმის თეატრი. კ მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის 

შენობაში . მხატვრული აფიშა. უთარიღო. 

ქაღალდი კარგი

21222 75 მც.თ 940

ლ.ჭელიძის "ესმერალდა". პრემიერა. 1977-1978 წწ. 

(კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 

სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა - მ. 

თუმანიშვილი. რეჟისორი - ვ.ნაკაშიძე. მხატვარი დ. 

ტურიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი

21223 75 მც.თ 941

სარეპერტუარო აფიშა. 1977-1978 წწ. (კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. 

სამხატვრო ხელმძღვანელი მ.თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21224 75 მც.თ 942

სარეპერტუარო აფიშა. 1977-1978 წწ. (კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. 

სამხატვრო ხელმძღვანელი მ.თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი



21225 75 მც.თ 943

მ.მრევლიშვილის " წამებაი დედოფლისა". პრემიერა. 1977-1978 

წწ. (კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 

სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა - ნ.ბაგრატიონ-

გრუზინსკი. რეჟისორი - რ.იმნაშვილი. მხატვარი კ.ქორიძე.  

ქაღალდი კარგი

21226 75 მც.თ 944

მ.მრევლიშვილის " წამებაი დედოფლისა". პრემიერა. 1977-1978 

წწ. (კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 

სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა - ნ.ბაგრატიონ-

გრუზინსკი. რეჟისორი - რ.იმნაშვილი. მხატვარი კ.ქორიძე. 

ქაღალდი კარგი

21227 75 მც.თ 945

მ.გეგიას " ახალგაზრდა გვარდიის სახელით". პრემიერა. 1977-

1978 წწ. (კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 

სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. რეჟისორი ქ.დოლიძე, 

ც.ნაკაშიძე, ნ.ბაგრატიონ-გრუზინსკი. მხატვარი  თ.გომელაური. 

დაგმის ხელმძღვანელი  მ.თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

21228 75 მც.თ 946

ფ.გარსია ლორკას " სისხლიანი ქორწილი" . პრემიერა . 1978 წწ.  

(კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 

თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა - ქ.დოლიძის. რეჟისორი - 

ც.ნაკაშიძე, ნ.ბაგრატიონ-გრუზინსკი. მხატვარი გ.მესხიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

21229 75 მც.თ 947

მ. ფერმოს "კარებს აჯახუნებენ". 1978 წწ.  (კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 

თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა - ნ. ბაგრატიონ-გრუზინსკი. 

მხატვარი - კ. ქორიძე, ფ. ზაქარაია. სამხატვრო ხელმძღვანელი - 

მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

21230 75 მც.თ 948
სარეპერტუარო აფიშა. 1978-1979 წწ. (კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო) . თუმანიშვილის თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21231 75 მც.თ 949

ლ. ჭელიძის "ესმერალდა". 1978-79 წწ. (კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. 

დადგმა - მ.თუმანიშვილი. რეჟისორი - ც. ნაკაშიძე.  მხატვარი - თ. 

გეინე.

ქაღალდი კარგი

21232 75 მც.თ 950

მ. სუხოვო-კობილინის "საქმე". 1978-79 წწ. (კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 

თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა მ.თუმანიშვილი. რეჟისორი ც. 

ნაკაშიძე. მხატვარი თ.გეინე.

ქაღალდი კარგი

21233 75 მც.თ 951

მ. სუხოვო-კობილინის "საქმე". პრემიერა. 1978-79 წწ. 

(კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 

თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა მ. თუმანიშვილი. რეჟისორი ც. 

ნაკაშიძე. მხატვარი თ.გეინე. 

ქაღალდი კარგი

21234 75 მც.თ 952

დ. კლდიაშვილის "ბაკულას ღორები". 1978-79 წწ. (კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 

თუმანიშვილის თეატრი. დამდგმელი რეჟისორი მ. 

თუმანიშვილი. მხატვარი გ.ცერაძე.

ქაღალდი კარგი

21235 75 მც.თ 953

მ. ფერმოს "კარებს აჯახუნებენ".  1978-79 წწ. (კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 

თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა - ნ. ბაგრატიონ-გრუზინსკი, 

მხატვარი - კ. ქორიძე, ფ. ზაქარაია.

ქაღალდი კარგი

21236 75 მც.თ 954

მ. ფერმოს "კარებს აჯახუნებენ".  1978-79 წწ. (კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 

თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა - ნ. ბაგრატიონ-გრუზინსკი. 

მხატვარი - კ. ქორიძე, ფ. ზაქარაია.

ქაღალდი კარგი

21237 75 მც.თ 955

ლ.თაბუკაშვილის " დარაბებს მიღმა გაზაფხულია". პრემიერა. 

1978-79 წწ. (კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 

სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა ც.ნაკაშიძის. 

მხატვარი თ. ხუციშვილი. სამხატვრო ხელმძღვანელი მ. 

თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი



21238 75 მც.თ 956

ლ.თაბუკაშვილის " დარაბებს მიღმა გაზაფხულია". პრემიერა.          

1978-79 წწ. (კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 

სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. დადგმა ც.ნაკაშიძის. 

მხატვარი თ. ხუციშვილი. სამხატვრო ხელმძღვანელი მ. 

თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

21239 75 მც.თ 957

ლ. ჭელიძის "ესმერალდა". 1978-79 წწ . (კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი.  

დადგმა - მ.თუმანიშვილი. რეჟისორი - ც. ნაკაშიძე.  მხატვარი - თ. 

გეინე.

ქაღალდი კარგი

21240 75 მც.თ 958

მ. გეგიას "ახალგაზრდა გვარდიის სახელით". 1978-79 წწ. 

(კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 

თუმანიშვილის თეატრი. რეჟისორი ქ. დოლიძე, ც. ნაკაშიძე, ნ. 

ბაგრატიონ-გრუზინსკი. მხატვარი - თ. გომელაური.  

ქაღალდი კარგი

21241 75 მც.თ 959

ლ. ჭელიძის "ესმერალდა". პრემიერა. 1978-79 წწ. (კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 

თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა - მ.თუმანიშვილი. რეჟისორი - 

ც. ნაკაშიძე.  მხატვარი  თ. გეინე.

ქაღალდი კარგი

21242 75 მც.თ 960

მ. სუხოვო-კობილინის "საქმე". 1978-79 წწ. (კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). 

თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა მ.თუმანიშვილი. რეჟისორი ც. 

ნაკაშიძე. მხატვარი თ.გეინე.

ქაღალდი კარგი

21243 75 მც.თ 961
სარეპერტუარო აფიშა. 1979-80 წწ.  (კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

21244 75 მც.თ 962

მ.შატროვის " ლურჯი ცხენები წითელ ბალახზე". პრემიერა.               

1979-80 წწ.  (კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 

სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა ც. ნაკაშიძის. 

მხატვარი მ.ჭავჭავაძე.  

ქაღალდი კარგი

21245 75 მც.თ 963

ლ.თაბუკაშვილის " დარაბებს მიღმა გაზაფხულია". პრემიერა.           

1980-81 წწ. (კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური 

სახელოსნო). თუმანიშვილის თეატრი.  დადგმა ც.ნაკაშიძის. 

მხატვარი თ. ხუციშვილი. სამხატვრო ხელმძღვანელი მ. 

თუმანიშვილი.                                    

ქაღალდი კარგი

21246 75 მც.თ 964

მ.შატროვის " ლურჯი ცხენები წითელ ბალახზე". 1980-81 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი. დადგმა ც. ნაკაშიძის. მხატვარი 

მ.ჭავჭავაძე. 

ქაღალდი კარგი

21247 75 მც.თ 965
                                                                                                                                                                                      

სარეპერტუარო აფიშა. 1980-81 წწ. კინომსახიობთა თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21248 75 მც.თ 966

ჟან-ბატისტ   მოლიერის "დონ ჟუანი". 1981-1982 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი. დადგმა მ. თუმანიშვილის. მხატვარი გ. 

მესხიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21249 75 მც.თ 967

ჟან-ბატისტ   მოლიერის "დონ ჟუანი". 1981-1982 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი. დადგმა მ. თუმანიშვილის. მხატვარი გ. 

მესხიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21250 75 მც.თ 968
                                                                                                                                                                                                  

სარეპერტუარო აფიშა. 1981-1982 წწ. კინომსახიობთა თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

21251 75 მც.თ 969
                                                                                                                                                                           

სარეპერტუარო აფიშა. 1981-82 წწ. კინომსახიობთა თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21252 75 მც.თ 970
ო.სოსინის "გამოაფხიზლეთ მთვლემარე". 1981-82 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი. ანონსი.
ქაღალდი კარგი

21253 75 მც.თ 971

მ. შისგალის "ვეფხვი". 1981-82 წწ. კინომსახიობთა თეატრი. 

დადგმა ქ. დოლიძის. სამხატვრო ხელმძღვანელი მ. 

თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21254 75 მც.თ 972

თ. უაილდერის " ჩვენი პატარა ქალაქი". პრემიერა. 1982-83 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი. დადგმა მ. თუმანიშვილი. რეჟისორი ზ. 

მიქაშავიძე. მხატვარი ი.გეგეშიძე.

ქაღალდი კარგი



21255 75 მც.თ 973

ჟ. კოკტოს "გულცივი მამაკაცი".  პრემიერა. 1982-1983 წწ. 

კინომსახიობათა თეატრი. რეჟისორი - ო. ეგაძე. მხატვარი -კ. 

ქორიძე. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

21256 75 მც.თ 974

დ. კლდიაშვილის "ბაკულას ღორები", ჟ.ბ. მოლიერის "დონ 

ჟუანი". 1982-83 წწ. კინომსახიობთა თეატრი. დამდგმელი 

რეჟისორი მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

21257 75 მც.თ 975

შ. შამანაძის " ღია შუშაბანდი". 1983-84 წწ. კინომსახიობთა 

თეატრი. დამდგმელი რეჟისორი ნ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი გ. 

გეგეჩკორი. 

ქაღალდი კარგი

21258 75 მც.თ 976
                                                                                                                                                                                          

სარეპერტუარო აფიშა. 1983-84 წწ. კინომსახიობთა თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21259 75 მც.თ 977

 "წუთისოფელი ასეა" (ქართული ხალხური ლექსით 

მოთხრობილი ამბავი). პრემიერა. 1984-1985 წწ. კინომსახიობთა 

თეატრი.  რეჟისორი - ნუგზარ ლორთქიფანიძე. მხატვარი - კახი 

ქორიძე. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი - მიხეილ 

თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

21260 75 მც.თ 978

ედუარდო დე ფილიპოს "ცილინდრი". პრემიერა. 1984-1985 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი - მიხეილ თუმანიშვილი. 

მხატვარი - კახა ქორიძე.  

ქაღალდი კარგი

21261 75 მც.თ 979

"წუთისოფელი ასეა" (ქართული ხალხური ლექსით 

მოთხრობილი ამბავი). 1985-1986 წწ. კინომსახიობთა თეატრი.  

დადგმა - ნუგზარ ლორთქიფანიძე. თეატრის სამხატვრო 

ხელმძღვანელი - მიხეილ თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

21262 75 მც.თ 980

სარეპერტუარო აფიშა. 1985-1986 წწ. კინომსახიობთა თეატრი. 

თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი - მიხეილ თუმანიშვილი. 

(სპექტაკლი გაიმართა ვ. აბაშიძის სახელობის სახელმწიფო 

მუსიკალური კომედიის თეატრის შენობაში).

ქაღალდი კარგი

21263 75 მც.თ 981

თ. უაილდერის "ჩვენი პატარა ქალაქი". 1986-1987 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი, კავშირგაბმულობის მუშათა 

კულტურის სახლში.  თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი - 

მიხეილ თუმანიშვილი. ეროსი მანჯგალაძის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი.

ქაღალდი კარგი

21264 75 მც.თ 982

დ. კლდიაშვილის "ბაკულას ღორები". 1987-1988 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი, კავშირგაბმულობის მუშათა 

კულტურის სახლში.  თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი - 

მიხეილ თუმანიშვილი. (სეზონის გახსნა). 

ქაღალდი კარგი

21265 75 მც.თ 983

გოგოლის "შეშლილის წერილები". ეიქბორნის, ერისთავისა და 

ჩიქოვანის "ბნელ ოთახში". 1987-1988 წწ. კინომსახიობთა 

თეატრი, კავშირგაბმულობის მუშათა კულტურის სახლში.  

თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი - მიხეილ თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21266 75 მც.თ 984

ჟან-ბატისტ   მოლიერის "დონ ჟუანი". დ.კლდიაშვილის 

"ბაკულას ღორები". 1987-88 წწ. კინომსახიობთა თეატრი, 

კავშირგაბმულობის მუშათა კულტურის სახლში. 

ქაღალდი კარგი

21267 75 მც.თ 985

დ. კლდიაშვილის " ბაკულას ღორები". თ.უაილდერის "ჩვენი 

პატარა ქალაქი". 1987-88 წწ. კინომსახიობთა თეატრი, 

კავშირგაბმულობის მუშათა კულტურის სახლში. 

ქაღალდი კარგი

21268 75 მც.თ 986

"წუთისოფელი ასეა" (ქართული ხალხური ლექსით 

მოთხრობილი ამბავი), 1987-88 წწ. კინომსახიობთა თეატრი,  

კავშირგაბმულობის მუშათა კულტურის სახლში.   

ქაღალდი კარგი

21269 75 მც.თ 987
ჟ.ბ. მოლიერის "დონ ჟუანი". 1987-88 წწ. კინომსახიობთა 

თეტარი, კავშირგაბმულობის მუშათა კულტურის სახლში. 
ქაღალდი კარგი

21270 75 მც.თ 988
ჟ.ბ. მოლიერის "დონ ჟუანი". 1987-88 წწ. კინომსახიობთა 

თეტარი, კავშირგაბმულობის მუშათა კულტურის სახლში.  
ქაღალდი კარგი



21271 75 მც.თ 989

თ. უაილდერის "ჩვენი პატარა ქალაქი". 1987-1988 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი, კავშირგაბმულობის მუშათა 

კულტურის სახლში.  

ქაღალდი კარგი

21272 75 მც.თ 990

თ. უაილდერის "ჩვენი პატარა ქალაქი". 1987-1988 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი, კავშირგაბმულობის მუშათა 

კულტურის სახლში.  

ქაღალდი კარგი

21273 75 მც.თ 991

თ. უაილდერის "ჩვენი პატარა ქალაქი". 1987-1988 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი, კავშირგაბმულობის მუშათა 

კულტურის სახლში.   

ქაღალდი კარგი

21274 75 მც.თ 992

თ. უაილდერის " ჩვენი პატარა ქალაქი" ,  ჟ.ბ. მოლიერი "დონ 

ჟუანი". 1987-88 წწ. კინომსახიობთა თეატრი, კავშირგაბმულობის 

მუშათა კულტურის სახლში.   

ქაღალდი კარგი

21275 75 მც.თ 993
 "ბნელ ოთახში". 1988-89 წწ. კინომსახიობთა თეატრი, 

კავშირგაბმულობის მუშათა კულტურის სახლში.
ქაღალდი საშუალო

21276 75 მც.თ 994

გზა ხსნისა (ი. ჭავჭავაძის "განდეგილის" მიხედვით). პრემიერა. 

1988-1989 წწ. კინომსახიობთა თეატრი, ა. ხორავას სახ. 

მსახიობთა სახლში. რეჟისორი - ნ. ბაგრატიონ-გრუზინსკი, ც. 

ნაკაშიძე. მხატვარი - მ. ჭავჭავაძე. 

ქაღალდი მძიმე

21277 75 მც.თ 995

გ. დოჩანაშვილის "ვატერპოლოო ანუ აღდგენითი სამუშაოები".  

1989-1990 წწ. კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი  

ნ.ბაგრატიონი გრუზინსკი. მხატვარი  ნ. მეტრეველი. 

ქაღალდი კარგი

21278 75 მც.თ 996

გ. დოჩანაშვილის "ვატერპოლოო ანუ აღდგენითი სამუშაოები". 

პრემიერა. 1989-1990 წწ. კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი  

ნ.ბაგრატიონი გრუზინსკი. მხატვარი  ნ. მეტრეველი. 

ქაღალდი კარგი

21279 75 მც.თ 997

გ. დოჩანაშვილის "ვატერპოლოო ანუ აღდგენითი სამუშაოები". 

პრემიერა. 1989-1990 წწ. კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი  

ნ.ბაგრატიონი გრუზინსკი. მხატვარი  ნ. მეტრეველი. 

ქაღალდი საშუალო

21280 75 მც.თ 998

                                                                                                                                                                                           

თ. უაილდერის " ჩემი პატარა ქალაქი". 1989-90 წწ. 

კინომსახიონთა თეატრი.

ქაღალდი კარგი

21281 75 მც.თ 999
ა. ცაგარელის " ჭკუისა მჭირს". 1989-90 წწ. კინომსახიობთა 

თეატრი. რეჟისორი ო. ეგაძე. მხატვარი შ. გლურჯიძე.
ქაღალდი კარგი

21282 75 მც.თ 1000

კ. ჩაპეკის "დედა". პრემიერა. 1990- 91 წწ. კინომსახიობთა 

თეატრი. რეჟისორი ლ. ქულაძე. მხატვარი გ. ლაპიაშვილი, თ. 

თევსაძე.

ქაღალდი კარგი

21283 75 მც.თ 1001

ლ. თაბუკაშვილის " ნატაძრალზე". პრემიერა. 1990-91 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი. დამდგმელი რეჟისორი მ. 

თუმანიშვილი. რეჟისორი ი.ჟღენტი. მხატვარი გ.მესხიშვილი, ქ. 

მესხიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21284 75 მც.თ 1002

ლ. თაბუკაშვილის " ნატაძრალზე".  1990-91 წწ. კინომსახიობთა 

თეატრი.  (თეატრი სპექტაკლს უძღვნის რ. თაბუკაშვილის 

ხსოვნას).

ქაღალდი კარგი

21285 75 მც.თ 1003
ა. ცაგარელის " ჭკუისა მჭირს". 1990-91 წწ. კინომსახიობთა 

თეატრი. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი მ. თუმანიშვილი. 
ქაღალდი კარგი

21286 75 მც.თ 1004
ა. ცაგარელის " ჭკუისა მჭირს". 1990-91 წწ. კინომსახიობთა 

თეატრი. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი მ. თუმანიშვილი. 
ქაღალდი კარგი

21287 75 მც.თ 1005

 წუთისოფელი ასეა. 1990-91 წწ.  კინომსახიობთა თეატრი. 

თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი მ. თუმანიშვილი. 

(ქართული ხალხური ლექსით მოთხრობილი ამბავი).

ქაღალდი კარგი

21288 75 მც.თ 1006

თ. უაილდერის " ჩვენი პატარა ქალაქი". 1990-1991 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი 

მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

21289 75 მც.თ 1007

თ. უაილდერის " ჩვენი პატარა ქალაქი". 1990-1991 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი 

მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი



21290 75 მც.თ 1008
სარეპერტუარო აფიშა. 1990-91 წწ. კინომსახიობთა თეატრი.  

თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი მ. თუმანიშვილი.
ქაღალდი კარგი

21291 75 მც.თ 1009
დ. კლდიაშვილის " დარისპანის გასაჭირი". ა. ცაგარელის " 

ჭკუისა მჭირს". 1991- 1992 წწ. კინომსახიობთა თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21292 75 მც.თ 1010

დ.კლდიაშვილის " დარისპანის გასაჭირი". პრემიერა. 1991-1992 

წწ. რეჟისორი ნ. ბაგრატიონი-გრუზინსკი. მხატვარი გ. 

აბესალაშვილი, დ. აფციაური.

ქაღალდი კარგი

21293 75 მც.თ 1011

ფ.გარსია ლორკას "მარიანა პინედა". პრემიერა. 1996-1997 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი გ. სიხარულიძე. მხატვარი ნ. 

ჩიტაიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21294 75 მც.თ 1012
ე. ბრილის " სერობა". 1996-1997 წწ.  კინომსახიობთა თეატრი. 

რეჟისორი ქ.დოლიძე. მხატვარი ი. გეგეშიძე.
ქაღალდი კარგი

21295 75 მც.თ 1013

ო. ტაქსიდუს "გახლეჩილი სამყარო". პრემიერა. 1997-1998 წწ.  

კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი - ნ.კვასხვაძე, მხატვარი - ა. 

ჭელიძე. 

ქაღალდი კარგი

21296 75 მც.თ 1014

ო. ტაქსიდუს "გახლეჩილი სამყარო". პრემიერა. 1997-1998 წ.წ.  

კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი - ნ.კვასხვაძე, მხატვარი - ა. 

ჭელიძე. 

ქაღალდი კარგი

21297 75 მც.თ 1015
რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს". 1997-1998 წწ. 

კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი ნ. ბაგრატიონი-გრუზინსკი.
ქაღალდი კარგი

21298 75 მც.თ 1016

ედუარდო დე ფილიპოს "ნეაპოლი მილიონერთა ქალაქი".                  

1997-1998 წწ. კინომსახიობთა თეატრი. რეჟისორი ნ. 

ბაგრატიონი-გრუზინსკი. მხატვარი მ.ჭავჭავაძე, თ. სანიკიძე. 

ქაღალდი კარგი

21299 75 მც.თ 1017

ფედერიკო გარსია ლორკას "სისხლიანი ქორწილი". [1978 წწ.] 

კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21300 75 მც.თ 1018

ფედერიკო გარსია ლორკას "სისხლიანი ქორწილი". [1978 წწ. ] 

კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21301 75 მც.თ 1019

ფედერიკო გარსია ლორკას "სისხლიანი ქორწილი". [1978 წწ. ] 

კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21302 75 მც.თ 1020

მ. მრევლიშვილის "წამებაი დედოფლისა" (იაკობ ხუცესის 

ისტორიული ქრონიკების მიხედვით). [1978 წწ]. კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. დადგმა - ნ. 

ბაგრატიონ-გრუზინსკი. მხატვარი - კ. ქორიძე. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21303 75 მც.თ 1021

მ. მრევლიშვილის "წამებაი დედოფლისა" (იაკობ ხუცესის 

ისტორიული ქრონიკების მიხედვით). [1978 წწ]. კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. დადგმა - ნ. 

ბაგრატიონ-გრუზინსკი. მხატვარი - კ. ქორიძე. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21304 75 მც.თ 1022

მ. მრევლიშვილის "წამებაი დედოფლისა" (იაკობ ხუცესის 

ისტორიული ქრონიკების მიხედვით). [1978 წწ]. კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. დადგმა - ნ. 

ბაგრატიონ-გრუზინსკი. მხატვარი - კ. ქორიძე. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21305 75 მც.თ 1023

მ. მრევლიშვილის "წამებაი დედოფლისა". [1978 წწ]. 

კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21306 75 მც.თ 1024

მ. მრევლიშვილის "წამებაი დედოფლისა". [1978 წწ]. 

კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21307 75 მც.თ 1025

მ. მრევლიშვილის "წამებაი დედოფლისა". [1978 წწ]. 

კინოსტუდია "ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21308 75 მც.თ 1026
ლ. ჭელიძის "ესმერალდა". [1978 წწ ]. კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. მხატვრული აფიშა. 
ქაღალდი კარგი



21309 75 მც.თ 1027
ლ. ჭელიძის "ესმერალდა". [1978 წწ ]. კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. მხატვრული აფიშა. 
ქაღალდი კარგი

21310 75 მც.თ 1028

ლ. ჭელიძის "ესმერალდა". [1978 წწ ]. კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. დადგმა - მ.თუმანიშვილი,   

მხატვარი - თ. გეინე.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21311 75 მც.თ 1029

ლ. ჭელიძის "ესმერალდა". [1978 წწ ]. კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. დადგმა - მ.თუმანიშვილი,   

მხატვარი - თ. გეინე.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21312 75 მც.თ 1030

ლ. ჭელიძის "ესმერალდა". [1978 წწ ]. კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. დადგმა - მ.თუმანიშვილი,   

მხატვარი - თ. გეინე (ჰეინე) მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21313 75 მც.თ 1031

მ. ფერმოს "კარებს აჯახუნებენ". [1978 წწ ].  კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21314 75 მც.თ 1032

მ. ფერმოს "კარებს აჯახუნებენ". [1978 წწ ].  კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21315 75 მც.თ 1033

მ. ფერმოს "კარებს აჯახუნებენ". [1978 წწ ].  კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21316 75 მც.თ 1034

მ. ფერმოს "კარებს აჯახუნებენ". [1978 წწ ]. კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. დადგმა - ნ. 

ბაგრატიონ-გრუზინსკი. მხატვარი: კ. ქორიძე, ფ. ზაქარაია. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21317 75 მც.თ 1035

მ. ფერმოს "კარებს აჯახუნებენ". [1978 წწ ]. კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. დადგმა - ნ. 

ბაგრატიონ-გრუზინსკი. მხატვარი: კ. ქორიძე, ფ. ზაქარაია. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21318 75 მც.თ 1036

მ. ფერმოს "კარებს აჯახუნებენ". [1978 წწ ]. კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. დადგმა - ნ. 

ბაგრატიონ-გრუზინსკი. მხატვარი: კ. ქორიძე, ფ. ზაქარაია. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21319 75 მც.თ 1037

მ. გეგიას "ახალგაზრდა გვარდიის სახელით". [1978 წწ ] (ა. 

ფადეევის რომანის  მიხედვით). კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21320 75 მც.თ 1038

მ. გეგიას "ახალგაზრდა გვარდიის სახელით". [1978 წწ ] (ა. 

ფადეევის რომანის  მიხედვით). კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21321 75 მც.თ 1039

მ. გეგიას "ახალგაზრდა გვარდიის სახელით". [1978 წწ ] (ა. 

ფადეევის რომანის  მიხედვით). კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21322 75 მც.თ 1040

მ. გეგიას "ახალგაზრდა გვარდიის სახელით". [1978 წწ ] (ა. 

ფადეევის რომანის  მიხედვით). კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. მხატვრული აფიშა. 

რეჟისორი ქ.დოლიძე, ც.ნაკაშიძე, ნ.ბაგრატიონ-გრუზინსკი. 

მხატვარი თ.გომელაური. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21323 75 მც.თ 1041

მ. გეგიას "ახალგაზრდა გვარდიის სახელით". [1978 წწ ] (ა. 

ფადეევის რომანის მიხედვით). კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. მხატვრული აფიშა. 

რეჟისორი ქ.დოლიძე, ც.ნაკაშიძე, ნ.ბაგრატიონ-გრუზინსკი. 

მხატვარი თ.გომელაური. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი



21324 75 მც.თ 1042

მ. გეგიას "ახალგაზრდა გვარდიის სახელით". [1978 წწ ] (ა. 

ფადეევის რომანის მიხედვით). კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის" თეატრალური სახელოსნო. მხატვრული აფიშა. 

რეჟისორი ქ. დოლიძე, ც. ნაკაშიძე, ნ. ბაგრატიონ-გრუზინსკი. 

მხატვარი თ.გომელაური. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21325 75 მც.თ 1043

ჟან-ბატისტ   მოლიერის "დონ ჟუანი". [1980-81 წწ ]. კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" კინომსახიობის თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21326 75 მც.თ 1044

ჟან-ბატისტ   მოლიერის "დონ ჟუანი". [1980-81 წწ ]. კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" კინომსახიობის თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21327 75 მც.თ 1045

ჟან ბატისტ  მოლიერის "დონ ჟუანი". [1980-81 წწ ]. კინოსტუდია 

"ქართული ფილმის" კინომსახიობის თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

21328 75 მც.თ 1046
"წუთისოფელი ასეა". [1984-85 წწ]. კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის კინომსახიობის" თეატრი. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

21329 75 მც.თ 1047
"წუთისოფელი ასეა". [1984-85 წწ]. კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის კინომსახიობის" თეატრი. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

21330 75 მც.თ 1048
"წუთისოფელი ასეა". [1984-85 წწ]. კინოსტუდია "ქართული 

ფილმის კინომსახიობის" თეატრი. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

21331 76 მც.თ 1049

ვაჟა-ფშაველას "მთიანი მაღარო", 1980-81 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლერი 

პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. კომპოზიტორი იოსებ 

კეჭაყვაძე. ქორეოგრაფი ბექარ მონავარდისაშვილი. 

მონაწილეობენ: ნელი ბადალაშილი, ირინა გაბიევა, ლია 

გაბუჩია, ვიოლეტა პაქსაშვილი, მზია ტალიაშვილი, ლია 

ქუთათელაძე, მარინა ხარჩილავა, ალეკო ალავიძე, ირაკლი 

ალუდაური, ჯემალ ბერიძე, დავით დვალიშვილი, ლერი ლეჟავა, 

ირაკლი ნიჟარაძე, გიორგი პიპინაშვილი, მიხეილ სეთურიძე, 

ამირან ტაკიძე, ნუკრო ფაცურია, ნუგზარ ყურაშვილი, ვასო 

შიხაშვილი, ვაჟა ციცილოშვილი, შოთა ხაჯალია, ნუგზარ 

ხიდაშელი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21332 76 მც.თ 1050

ოტია იოსელიანის "ყრუ ღმერთები", 1980-81 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლერი 

პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21333 76 მც.თ 1051

ოტია იოსელიანის "ყრუ ღმერთები", 1980-81 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლერი 

პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე; პრემიერა;

ქაღალდი საშუალო

21334 76 მც.თ 1052

ოტია იოსელიანის "ყრუ ღმერთები", 1980-81 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლერი 

პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე; პრემიერა;

ქაღალდი კარგი

21335 76 მც.თ 1053

ვაჟა-ფშაველას "მთიანი მაღარო", 1981-82 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლერი 

პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

21336 76 მც.თ 1054

ვაჟა-ფშაველას "მთიანი მაღარო", 1981-82 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლერი 

პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

21337 76 მც.თ 1055

ოტია იოსელიანის "ყრუ ღმერთები", 1981-82 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლერი 

პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი



21338 76 მც.თ 1056

ოტია იოსელიანის "ყრუ ღმერთები", 1981-82 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლერი 

პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე;

ქაღალდი საშუალო

21339 76 მც.თ 1057
ოტია იოსელიანის "ყრუ ღმერთები", თბილისის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

21340 76 მც.თ 1058

ვსევოლოდ ვიშნევსკის "ოპტიმისტური ტრაგედია", 1981-82 წწ. 

თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  

ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე.

ქაღალდი საშუალო

21341 76 მც.თ 1059

ვსევოლოდ ვიშნევსკის "ოპტიმისტური ტრაგედია", 1981-82 წწ. 

თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  

ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე; პრემიერა;  

საბჭოთა კავშირის შექმნის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი.

ქაღალდი კარგი

21342 76 მც.თ 1060

ვსევოლოდ ვიშნევსკის "ოპტიმისტური ტრაგედია", 1981-82 წწ. 

თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  

ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

21343 76 მც.თ 1061
ფელისიენ მარსოს "ბიჭუნა", 1982-1983 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

21344 76 მც.თ 1062

ფელისიენ მარსოს "ბიჭუნა", 1982-1983 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლერი 

პაქსაშვილი, მხატვარი  ნოდარ გაფრინდაშვიილი. ქორეოგრაფი 

ბექარ მონავარდისაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

21345 76 მც.თ 1063

ფელისიენ მარსოს "ბიჭუნა", 1982-1983 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი; რეჟისორი  ლერი 

პაქსაშვილი; მხატვარი  ნოდარ გაფრინდაშვიილი; პრემიერა. 

თეატრის XXII საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი.

ქაღალდი კარგი

21346 76 მც.თ 1064

გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 1982-1983 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლერი 

პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21347 76 მც.თ 1065
ო. მამფორიას "იეთიმ-გურჯი", 1983-84 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21348 76 მც.თ 1066

გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე", 1983-84 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლერი 

პაქსაშვილი. დილის წარმოდგენა.

ქაღალდი კარგი

21349 76 მც.თ 1067

გ. ბათიაშვილის "1832 წელი", 1983-84 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლერი 

პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

21350 76 მც.თ 1068

გ. ბათიაშვილის "1832 წელი", 1983-84 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლერი 

პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

21351 76 მც.თ 1069

ა. აბდულინის "უკანასკნელი პატრიარქი", 1985-1986 წწ. 

თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  

ლერი პაქსაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. პრემიერა. სკკპ 

XXVII ყრილობისადმი მიძღვნილი.

ქაღალდი კარგი

21352 76 მც.თ 1070
ა. აბდულინის "უკანასკნელი პატრიარქი", 1985-1986 წწ. 

თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21353 76 მც.თ 1071
ა. აბდულინის "უკანასკნელი პატრიარქი", 1985-1986 წწ. 

თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21354 76 მც.თ 1072

თ. ბაძაღუას "ღუზა ჩაუშვი, ანგელოზო", 1986-1987 წწ. 

თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  

ქეთევან ხარშილაძე, მხატვარი  ლევან ჭიჭინაძე. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21355 76 მც.თ 1073
ილია ჭავჭავაძის "ბაზალეთისა ტბის ძირას", 1986-1987 წწ. 

თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. პრემიერა.
ქაღალდი კარგი



21356 76 მც.თ 1074

ილია ჭავჭავაძის "ბაზალეთისა ტბის ძირას", 1986-1987 წწ. 

თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  იური 

კაკულია; მხატვარი  აივენგო ჭელიძე; პრემიერა; ილია 

ჭავჭავაძის დაბადების 150 წლისთავს მიძღვნილი.

ქაღალდი კარგი

21357 76 მც.თ 1075

ილია ჭავჭავაძის "ბაზალეთისა ტბის ძირას", 1986-1987 წწ. 

თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  იური 

კაკულია,  მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. პრემიერა. ილია 

ჭავჭავაძის დაბადების 150 წლისთავს მიძღვნილი.

ქაღალდი კარგი

21358 76 მც.თ 1076

ილია ჭავჭავაძის "ბაზალეთისა ტბის ძირას", 1987-1988 წწ. 

სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი  იური კაკულია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. 

პრემიერა. ილია ჭავჭავაძის დაბადების 150 წლისთავს 

მიძღვნილი.

ქაღალდი კარგი

21359 76 მც.თ 1077

ილია ჭავჭავაძის "ბაზალეთისა ტბის ძირას", 1987-1988 წწ. 

სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი. ლიტერატურულ -დრამატული კომპოზიცია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

21360 76 მც.თ 1078

ილია ჭავჭავაძის "ბაზალეთისა ტბის ძირას", 1987-1988 წწ. 

სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი  იური კაკულია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე.  

ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური კომედიის თეატრის შენობაში.

ქაღალდი კარგი

21361 76 მც.თ 1079

ასტრიდ ლინდგრენის "ბიჭუნა და სახურავის ბინადარი 

კარლსონი"; ნოდარ დუმბაძის "ნუ გეშინია, დედა", 1987-88 წწ. 

სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი.

ქაღალდი კარგი

21362 76 მც.თ 1080

ასტრიდ ლინდგრენი "ბიჭუნა და სახურავის ბინადარი 

კარლსონი", 1987-88 წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  

ქეთევან ხარშილაძე, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. პრემიერა;

ქაღალდი კარგი

21363 76 მც.თ 1081

ნოდარ დუმბაძის "ნუ გეშინია, დედა", 1987-88 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის თბილისის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი  ი. კაკულია, მხატვარი  ჯ. ფაჩუაშვილი, 

პრემიერა. ნოდარ დუმბაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი .

ქაღალდი კარგი

21364 76 მც.თ 1082

ნოდარ დუმბაძე "ნუ გეშინია, დედა"; მოგონებები ნოდარ 

დუმბაძეზე, 1987-88 წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ი. 

კაკულია, მხატვარი  ჯ. ფაჩუაშვილი. ნოდარ დუმბაძის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21365 76 მც.თ 1083

თ. ბაძაღუას "ღუზა ჩაუშვი, ანგელოზო!", მოგონებები თამაზ 

ბაძაღუაზე; 1987-88 წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  

ქეთევან ხარშილაძე; მხატვარი  ლევან ჭიჭინაძე. თამაზ 

ბაძაღუას ხსოვნის საღამო. 

ქაღალდი კარგი

21366 76 მც.თ 1084

შეხვედრა დრამატურგ შადიმან შამანაძესთან;  შ შამანაძის "ღია 

შუშაბანდი", 1987-88 წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  იური 

კაკულია, მხატვარი  ჯეირან ფაჩუაშვილი;

ქაღალდი კარგი

21367 76 მც.თ 1085

შადიმან შამანაძის "ღია შუშაბანდი", 1987-1988 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  იური კაკულია, მხატვარი  ჯეირან ფაჩუაშვილი. 

ქართული თეატრის დღისადმი მიძღვნილი.

ქაღალდი კარგი

21368 76 მც.თ 1086
სარეპერტუარო აფიშა, 1988-1989 წწ. სანდრო ახმეტელის 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.
ქაღალდი კარგი



21369 76 მც.თ 1087

ირაკლი სამსონაძის "შუაღამისას", 1988-89 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  მარლენ ბესტავაშვილი, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე, 

პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21370 76 მც.თ 1088

დავით ერისთავის "სადაო მფლობელობა, ანუ მე თქვენ 

მიყვარხართ", 1988-89 წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ქეთევან 

ხარშილაძე, მხატვარი  ნინო ფურცხვანიძე. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21371 76 მც.თ 1089

დ. ერისთავის "სადაო მფლობელობა, ანუ მე თქვენ 

მიყვარხართ", 1989-90 წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ქეთევან 

ხარშილაძე, მხატვარი  ნინო ფურცვანიძე

ქაღალდი კარგი

21372 76 მც.თ 1090

ზურაბ სამადაშვილის "კარს იქით", 1989-90 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. 

პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21373 76 მც.თ 1091

ლაშა თაბუკაშვილის "ტაძარი", 1989-90 წწ. სანდრო ახმეტელის 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  

ალექსანდრე ქანთარია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე; პრემიერა;

ქაღალდი კარგი

21374 76 მც.თ 1092

პ. კაკაბაძის "დემეტრე მეორე", 1990-1991 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. 

პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21375 76 მც.თ 1093

პ. კაკაბაძის "დემეტრე მეორე", 1990-1991 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. 

პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21376 76 მც.თ 1094

პ. კაკაბაძის "დემეტრე მეორე", 1990-1991 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. 

პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21377 76 მც.თ 1095

ნ. ჭავჭანიძის, ქ. ხარშილაძის "ახალი წელი, ყარაბასი, 

ბურატინო, კარლსონი და სხვები", 1990-91 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ქეთევან ხარშილაძე, მხატვარი  ნინო ფურცხვანიძე.

ქაღალდი კარგი

21378 76 მც.თ 1096

ნ. ჭავჭანიძის, ქ. ხარშილაძის "ახალი წელი, ყარაბასი, 

ბურატინო, კარლსონი და სხვები", 1990-91 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ქეთევან ხარშილაძე, მხატვარი  ნინო ფურცხვანიძე. 

ქაღალდი კარგი

21379 76 მც.თ 1097

ლაშა თაბუკაშვილის "ტაძარი", 1990-91 წწ. სანდრო ახმეტელის 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  

ალექსანდრე ქანთარია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

21380 76 მც.თ 1098

პოლიკარპე კაკაბაძის "დემეტრე მეორე", 1991-1992 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

21381 76 მც.თ 1099

ოთარ ჩხეიძის "ერთი მერცხლის ჭიკჭიკი", 1991-92 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, მხატვარი  თამარ 

მალაზონია. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21382 76 მც.თ 1100

ოთარ ჩხეიძის"ერთი მერცხლის ჭიკჭიკი", 1991-92 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, მხატვარი  თამარ 

მალაზონია. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი



21383 76 მც.თ 1101

ლ. თაბუკაშვილის "მინდა ვიცოცხლო, მინდა მიყვარდეს", 1991-

1992წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლია მირცხულავა,  მხატვარი  

ნუცა მესხიშვილი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21384 76 მც.თ 1102

ლ. თაბუკაშვილის "მინდა ვიცოცხლო, მინდა მიყვარდეს", 1991-

1992წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლია მირცხულავა, მხატვარი  

ნუცა მესხიშვილი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21385 76 მც.თ 1103

ჯუზეპე მაროტას, ბელიზარიო რანდონეს "ქვრივთა 

ნუგეშისმცემელი", 1992-93 წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ალექსანდრე 

ქანთარია, მხატვარი  მურად ტყეშელაშვილი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21386 76 მც.თ 1104

ოთარ ჭილაძის "ლაბირინთი", 1992-1993 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. 

პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21387 76 მც.თ 1105

ზ. სამადაშვილის "წრე", 1992-93 წწ. სანდრო ახმეტელის 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რეჟისორი  

ალექსანდრე ქანთარია, მხატვარი  თამარ კობიაშვილი; 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

21388 76 მც.თ 1106

დავით კლდიაშვილის "სოლომანი", 1993-1994 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ზ. სიხარულიძე, მხატვარი  ა. ჭელიძე. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21389 76 მც.თ 1107

ირაკლი სამსონაძის "აღდგომა გაუქმებულ სასაფლაოზე", 1993-

94 წწ. სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გიორგი შალუტაშვილი, 

მხატვარი  კიაზო ბერიაშვილი, ზაზა იაშვილი;. კოსტიუმების 

მხატვარი ანა ნიჟარაძე. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21390 76 მც.თ 1108

ჯაბა იოსელიანის "შავი კატა", 1994-95 წწ. სანდრო ახმეტელის 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  

ალექსანდრე ქანთარია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21391 76 მც.თ 1109

არტურ მილერის "ხედი ხიდიდან", 1994-95 წწ. სანდრო 

ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ალექსანდრე ქანთარია, მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. 

თარგმანი  ზაზა ჭელიძე. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21392 76 მც.თ 1110

დავით კლდიაშვილის "დარისპანის გასაჭირი", 1995-1996 წწ. 

სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი  ზინა კვერენჩხილაძე, მხატვარი  უშანგი 

იმერლიშვილი. მთავარ როლში ალეკო ალავიძე. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21393 76 მც.თ 1111

გურამ ბათიაშვილის დრმატული კოლაჟი  "ოდესმე დიდი 

ყოფილა საქართველო", 1996-97 წწ. სანდრო ახმეტელის 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. დამდგმელი 

რეჟისორი  გიორგი ქავთარაძე, რეჟისორი ცოტნე ნაკაშიძე, 

ნუგზარ ბაგრატიონი. მხატვარი  აივენგო ჭელიძე. მუსიკა გომარ 

სიხარულიძე, ქორეოგრაფი რევაზ ჭანიშვილი. კოსტიუმების 

მოდელიორი ინგა ტორჩინავა. პრემიერა. ს.ახმეტელის 

დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი.

ქაღალდი კარგი

21394 76 მც.თ 1112

ლაშა თაბუკაშვილის "ტაძარი", სანდრო ახმეტელის სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი.მხატვრული აფიშა. [1989-

90წწ.]

ქაღალდი კარგი

21395 76 მც.თ 1113

                                                                                                                                                                                                              

დრაგუტინ დობრიჩანინის "სამი ბულბულის ქუჩა 17" 1990-1991 

წწ. სახალხო თეატრი "სახიობა". თარგმანი  -  პაპუნა 

წერეთელი. რეჟისორი ვაჟა ძიგუა. მხატვარი ირინე ბაგაური და 

ტარიელ ღვინიაშვილი. 

ქაღალდი



21396 76 მც.თ 1114

დრაგუტინ დობრიჩანინის "სამი ბულბულის ქუჩა 17" 1990-1991 

წწ. თეატრი "სახიობა". თარგმანი  -  პაპუნა წერეთელი. 

რეჟისორი ბაჟა ძიგუა. მხატვარი ირინე ბაგაური და ტარიელ 

ღვინიაშვილი. აფიშა ხელმოწერებით.

ქაღალდი

21397 76 მც.თ 1115

დრაგუტინ დობრიჩანინის "სამი ბულბულის ქუჩა 17" 1990-1991 

წწ. თეატრი "სახიობა". თარგმანი  -  პაპუნა წერეთელი. 

რეჟისორი ბაჟა ძიგუა. მხატვარი ირინე ბაგაური და ტარიელ 

ღვინიაშვილი. აფიშა ხელმოწერირებით.

ქაღალდი

21398 76 მც.თ 1116

სახელდების დღე. 1993 წ. გიორგი შავგულიძის სახელობის 

დამოუკიდებელი თეატრი. დირექტორი დულიკო დევაძე. 

რეჟისორი თეიმურაზ ბიწაძე. მონაწილეობენ: თამარ თეთრაძე, 

ნინო ჩხეიძე, დოდო ჭიჭინაძე, ლია ელიავა, ვახტანგ 

ტაბლიაშვილი, ოთარ კობერიძე.  დასი: ციცო აბაშიძე, თინათინ 

გაგნიძე, ნაირა დავითაშვილი, ნ. მზარეულიშვილი, ქ. ჩაჩუა, მ. 

ჩიხლაძე, ვ. ამანათიძ, გ. ახალშენიშვილი, ე. გიდაძე, ს. დევაძე, ი. 

მჭედლიშვილი, ლ. ყურულაშვილი, რ. ყურშიტაშვილი და ნოდარ 

ცინცაძე. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი გია კახელი

ქაღალდი

21399 76 მც.თ 1117

სახელდების დღე. 1993წ. გიორგი შავგულიძის სახელობის 

დამოუკიდებელი თეატრი. დირექტორი დულიკო დევაძე. 

რეჟისორი თეიმურაზ ბიწაძე. მონაწილეობენ: თამარ თეთრაძე, 

ნინო ჩხეიძე, დოდო ჭიჭინაძე, ლია ელიავა, ვახტანგ 

ტაბლიაშვილი, ოთარ კობერიძე.  დასი: ციცო აბაშიძე, თინათინ 

გაგნიძე, ნაირა დავითაშვილი, ნ. მზარეულიშვილი, ქ. ჩაჩუა, მ. 

ჩიხლაძე, ვ. ამანათიძ, გ. ახალშენიშვილი, ე. გიდაძე, ს. დევაძე, ი. 

მჭედლიშვილი, ლ. ყურულაშვილი, რ. ყურშიტაშვილი და ნოდარ 

ცინცაძე. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი გია კახელი

ქაღალდი

21400 76 მც.თ 1118

სახელდების დღე. 1993წ. გიორგი შავგულიძის სახელობის 

დამოუკიდებელი თეატრი. დირექტორი დულიკო დევაძე. 

რეჟისორი თეიმურაზ ბიწაძე. მონაწილეობენ: თამარ თეთრაძე, 

ნინო ჩხეიძე, დოდო ჭიჭინაძე, ლია ელიავა, ვახტანგ 

ტაბლიაშვილი, ოთარ კობერიძე.  დასი: ციცო აბაშიძე, თინათინ 

გაგნიძე, ნაირა დავითაშვილი, ნ. მზარეულიშვილი, ქ. ჩაჩუა, მ. 

ჩიხლაძე, ვ. ამანათიძ, გ. ახალშენიშვილი, ე. გიდაძე, ს. დევაძე, ი. 

მჭედლიშვილი, ლ. ყურულაშვილი, რ. ყურშიტაშვილი და ნოდარ 

ცინცაძე. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი გია კახელი

ქაღალდი

21401 76 მც.თ 1119

მიხეილ მრევლიშვილის "შუშანიკის წამება". იაკობ ხუცესის 

ქრონიკის მიხედვით. უთარიღო. გიორგი შავგულიძის 

სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი - სახიობა. რეჟისორი 

გიორგი თოდაძე. გია კახელი. მხატვარი ტ. ღვინიაშვილი. 

ქაღალდი

21402 76 მც.თ 1120

ბრანდონ ტომასის " ჩარლის დეიდა". უთარიღო. თეატრი 

"სახიობა". თარგმანი  -  პაპუნა წერეთელი. რეჟისორი ბაჟა ძიგუა. 

მხატვარი ირინე ბაგაური და ტარიელ ღვინიაშვილი. 

ქაღალდი

21403 76 მც.თ 1121

რეზო კლდიაშვილის "იადონას თეატრი". უთარიღო. გიორგი 

შავგულიძის სახელობის  თეატრი - სახიობა. რეჟისორი გია 

კახელი. მუსიკა ლიკა თურქაძე. წამყვანი ვიტალი გიგუაშვილი. 

მონაწილებენ: დოდო ქოქიაური, ნოდარ ციცნცაძე, თამარ 

ბიგვავა. 

ქაღალდი

21404 76 მც.თ 1122

დ. კლდიაშვილი "მარებელი" (სოლომონ მორბელაძე) 

უთარიღო.  გ. შავგულიძის სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი 

- სახიობა. რეჟისორი და მხატვარი ტ. ღვინიაშვილი. მუსიკა მ. 

ნუგზარიშვილი. ქორეოგრაფი თ. ბიწაძე. 

ქაღალდი



21405 76 მც.თ 1123

ჟან ანუის და სოფოკლეს მიხედვით "მეფე კრეონტი და 

ანტიგონე". უთარიღო. თეატრი - სახიობა. რეჟისორი გია კახელი. 

მუსიკა ზურაბ კალაოზიშვილი.  

ქაღალდი

21406 76 მც.თ 1124

ფერნანდო ჯოვანინის "მინისტირს საძიებლის ციებ ცხელება". 

უთარიღო. თეატრი-სახიობა. იტალიურიდან თარგმანი  თამაზ 

მეტრეველმა. რეჟისორი რამაზ გულია. მხატვარი მზია 

აფრიდონიძე. მუსიკა ვიტალი გიგუაშვილი. ქორეოგრაფი 

გიორგი ალიმბარაშვილი. კოსტიუმები ირინე ბაგაური. 

ქაღალდი

21407 76 მც.თ 1125

ფერნანდო ჯოვანინის "მინისტირს საძიებლის ციებ ცხელება". 

უთარიღო. თეატრი-სახიობა. იტალიურიდან თარგმანი  თამაზ 

მეტრეველმა. რეჟისორი რამაზ გულია. მხატვარი მზია 

აფრიდონიძე. მუსიკა ვიტალი გიგუაშვილი. ქორეოგრაფი 

გიორგი ალიმბარაშვილი. კოსტიუმები ირინე ბაგაური. 

ქაღალდი

21408 76 მც.თ 1126

ნოდარ ხუნწარიას "დაწუნებული სასიძო". უთარიღო. თეატრი - 

სახიობა. რეჟისორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი გია კახელი. 

მხატვარი ლევან ჟვანია.

ქაღალდი

21409 76 მც.თ 1127

ნოდარ ხუნწარიას "დაწუნებული სასიძო". უთარიღო. თეატრი - 

სახიობა. რეჟისორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი გია კახელი. 

მხატვარი ლევან ჟვანია.

ქაღალდი

21410 76 მც.თ 1128

მონატრება. ნ. დუმბაძის "მე,  ბებია,ილიკო და ილაროინი"-ს და 

"მე ვხედავ მზეს" მიხედვით. უთარიღო. გ. შავგულიძის სახ. 

თეატრი სახიობა. რეჟისორი თეიმურაზ ბიწაძე. მხატვარი ლევან 

ლეჟავა

ქაღალდი

21411 76 მც.თ 1129

ფერნანდო ჯოვანინის "ღმერთებმა შექმნა ადამიანი". უთარიღო. 

გ. შავგულიძის სახ. თეატრი სახიობა. იტალიურიდან თარგმანი  

ზაირა სტურუამ.  რეჟისორი გია კახელი. მხატვარი ტარიელ 

ღვინიაშვილი. 

ქაღალდი

21412 76 მც.თ 1130

ჟან-ბატის მოლიერის "ძალად ექიმი". უთარიღო. გ. შავგულიძის 

სახ. თეატრი სახიობა. რეჟისორი და მხატვარი ტარიელ 

ღვინიაშვილი. მუსიკა ჯემალ მელქაძე. 

ქაღალდი

21413 76 მც.თ 1131

ჟან-ბატის მოლიერის "ძალად ექიმი". უთარიღო. გ. შავგულიძის 

სახ. თეატრი სახიობა. რეჟისორი და მხატვარი ტარიელ 

ღვინიაშვილი. მუსიკა ჯემალ მელქაძე. 

ქაღალდი

21414 76 მც.თ 1132

ტატა ახალაიას "ბზარი?!". უთარიღო. გ. შავგულიძის სახ. 

თეატრი სახიობა. რეჟისორი გია კახელი. მხატვარი ტ. 

ღვინიაშვილი. მუსიკა თ. ასამბაძე. 

ქაღალდი

21415 76 მც.თ 1133

ტატა ახალაიას "ბზარი?!". უთარიღო. გ. შავგულიძის სახ. 

თეატრი სახიობა. რეჟისორი გია კახელი. მხატვარი ტ. 

ღვინიაშვილი. მუსიკა თ. ასამბაძე. 

ქაღალდი

21416 76 მც.თ 1134

ნ. ხუნწარიას "სხვისი შვილების მამა". უთარიღო. გ. შავგულიძის 

სახ. თეატრი სახიობა და კომედიის ჯგუფი "იპოლიტე". 

კომპოზიტორი ა. ოვანოვი. რეჟისორი და მხატვარი თეიმურაზ 

ბიწაძე.

ქაღალდი

21417 76 მც.თ 1135

ნ. ხუნწარიას "სხვისი შვილების მამა". უთარიღო. გ. შავგულიძის 

სახ. თეატრი სახიობა და კომედიის ჯგუფი "იპოლიტე". 

კომპოზიტორი ა. ოვანოვი. რეჟისორი და მხატვარი თეიმურაზ 

ბიწაძე.

ქაღალდი

21418 76 მც.თ 1136

ილია ჭავჭავაძის "კაცია ადამიანი?!". უთარიღო. გ. შავგულიძის 

სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი - სახიობა. რეჟისორი 

თამარ ხიზანიშვილი. მხატვარი ტ. ღვინიაშვილი. 

ქაღალდი

21419 76 მც.თ 1137

ილია ჭავჭავაძის "კაცია ადამიანი?!". უთარიღო. გ. შავგულიძის 

სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი - სახიობა. რეჟისორი 

თამარ ხიზანიშვილი. მხატვარი ტ. ღვინიაშვილი. 

ქაღალდი



21420 76 მც.თ 1138

მიხეილ ჯავახიშვილის მიხედვით თემურ თარხნიშვილის 

ინცენირება  "ჩანჩურა". უთარიღო. გ. შავგულიძის სახელობის 

დამოუკიდებელი თეატრი - სახიობა.რეჟისორი თ. ბიწაძე. 

მხატვარი ირინე ბაგაური. ქორეოგრაფი რამაზ გულუა. 

ქაღალდი

21421 76 მც.თ 1139

გაცოცხლებული ბიდსტრუფი. სცენარის ავტორი და რეჟისორ 

გოგი გომურაშვილი. უთარიღო. გ. შავგულიძის სახელობის 

დამოუკიდებელი თეატრი - სახიობა. მხატვარი მამუკა 

ტყეშელაშვილი. ქორეოგრაფი ნანა გუგულაშვილი

ქაღალდი

21422 76 მც.თ 1140

გაცოცხლებული ბიდსტრუფი. სცენარის ავტორი და რეჟისორ 

გოგი გომურაშვილი. უთარიღო. გ. შავგულიძის სახელობის 

დამოუკიდებელი თეატრი - სახიობა. მხატვარი მამუკა 

ტყეშელაშვილი. ქორეოგრაფი ნანა გუგულაშვილი

ქაღალდი

21423 76 მც.თ 1141

ოთარ ჩხეიძის "ვისია ვისი". უთარიღო. გ. შავგულიძის 

სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი - სახიობა. რეჟისორ 

ჯემალ მელქაძე. მხატვარი ტ. ღვინიაშვილი

ქაღალდი

21424 76 მც.თ 1142

ჟან-პოლ სარტრის "ცხრაკლიტული". უთარიღო. გ. შავგულიძის 

სახელობის დამოუკიდებელი თეატრი - სახიობა.რეჟისორი და 

მხატვარი ტ. ღვინიაშვილი

ქაღალდი

21425 76 მც.თ 1143

დავით კლიდიაშილის "დარისპანის გასაჭირი". უთარიღო. გ. 

შავგულიძის სახ. თეატრი სახიობა. რეჟისორ ზურაბ მანაგაძე. 

მხატვარი ლიკა ჩხუტიაშვილი. მუსიკა ვიტალი გიგუაშვილი. 

ქაღალდი

21426 76 მც.თ 1144
ტატა ახალაიას "უღელტეხილი". უთარიღო. გ. შავგულიძის სახ. 

თეატრი სახიობა. რეჟისორი გ. კახელი. მხატვარი ირინე ბაგაური
ქაღალდი

21427 76 მც.თ 1145

მიხეილ ჯავახიშვილის მიხედვით თემურ თარხნიშვილის 

ინცენირება  "ჩანჩურა". გ. შავგულიძის სახელობის 

დამოუკიდებელი თეატრი - სახიობა.რეჟისორი თ. ბიწაძე. 

მხატვარი ირინე ბაგაური. ქორეოგრაფი რამაზ გულუა. 

ქაღალდი

21428 76 მც.თ 1146
ლიტერატურული სპექტაკლი "Андрей белый". 1993 წ. 

ლიტერატურული თეატრი
ქაღალდი საშუალო

21429 76 მც.თ 1147
ლიტერატურული სპექტაკლი "ირაკლი აბაშიძე". 1994 წ. 

ლიტერატურული თეატრი
ქაღალდი საშუალო

21430 76 მც.თ 1148
ა. არბუზოვის "ირკუტსკის ისტორია", კალდერონის "ქალბატონი 

უჩინმაჩინი". 1977 - 1978 წწ. ა. ხორავას მსახიობის სახლი
ქაღალდი საშუალო

21431 76 მც.თ 1149
ა. არბუზოვის "ირკუტსკის ისტორია", კალდერონის "ქალბატონი 

უჩინმაჩინი". 1977 - 1978 წწ. ა. ხორავას მსახიობის სახლი
ქაღალდი საშუალო

21432 76 მც.თ 1150
ა. არბუზოვის "ირკუტსკის ისტორია", კალდერონის "ქალბატონი 

უჩინმაჩინი". 1977 - 1978 წწ. ა. ხორავას მსახიობის სახლი
ქაღალდი საშუალო

21433 76 მც.თ 1151
ა. არბუზოვის "ირკუტსკის ისტორია", კალდერონის "ქალბატონი 

უჩინმაჩინი". 1977 - 1978 წწ. ა. ხორავას მსახიობის სახლი
ქაღალდი საშუალო

21434 76 მც.თ 1152

                                                                                                                                                                                                                     

И. Рачада "остановитесь!". უთარიღო. ა. ხორავას მსახიობის 

სახლი

ქაღალდი საშუალო

21435 76 მც.თ 1153
                                                                                                                                                                                  

სეზონის რეპერტუარი. ა. ხორავას მსახიობის სახლი
ქაღალდი საშუალო

21436 76 მც.თ 1154
ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა". 1980 - 1981 წწ. ა. ხორავას 

მსახიობის სახლი. რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი ა. ჭინჭარაული
ქაღალდი კარგი

21437 76 მც.თ 1155
ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა". 1980 - 1981 წწ. ა. ხორავას 

მსახიობის სახლი. რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი ა. ჭინჭარაული
ქაღალდი კარგი



21438 76 მც.თ 1156

ლ. ასათიანის "ბასიანის ბრძოლა". 1985 - 1986 წწ. სოფ. 

ალიბეგლოს კულტურის სახლთან არსებული ქართული 

სახალხო თეატრის სპექტაკლი ა. ხორავას მსახიობის სახლში

ქაღალდი კარგი

21439 76 მც.თ 1157
სეზონის რეპერტუარი. უთარიღო. თბილისის თეატრების 

სპექტაკლები საიუბილეო დღეებში
ქაღალდი კარგი

21440 76 მც.თ 1158
სეზონის რეპერტუარი. უთარიღო. თბილისის თეატრების 

სპექტაკლები საიუბილეო დღეებში
ქაღალდი კარგი

21441 76 მც.თ 1159

სეზონის რეპერტუარი. უთარიღო. საქართველოს თეატრალური 

საზოგადოება. თეატრის მე-5 საერთაშორისო დღისადმი 

მიძღვნილი სპექტაკლები

ქაღალდი კარგი

21442 76 მც.თ 1160

პინსკის "იანკელ დერ შმიდტ". უთარიღო. ლ. ბერის სახ. 

კულტურის სახლი, ებრაელი დრამკოლექტივის წარმოდგენა. 

რეჟისორი  ვაისმანი. დირიჟორი ფორშტადტი

მძიმე

21443 76 მც.თ 1161

რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს". უთარიღო. 

სახვაჭრობისა და სამომხმარებლო კოოპერაციის მუშაკთა 

პროფკავშირის კულტურის სახლი. რეჟისორი  ი. გრატიაშვილი. 

მხატვარი ბ. ქვლივიძე

კარგი

21444 76 მც.თ 1162
ა. წერეთლის "კინტო". უთარიღო. კულტურის სახლი. რეჟისორი  

გ. ომიაძე. მხატვარი გ. ფეკლისტაშვილი
კარგი

21445 76 მც.თ 1163
ჯ. ჭუბაბრიას "კარგი ამხანაგი". 1952 - 1953 წწ. კულტურის 

სახლი. რეჟისორი  დ. ხუციშვილი. მხატვარი გ. ფეკლისტაშვილი
კარგი

21446 76 მც.თ 1164
სეზონის რეპერტუარი. უთარიღო. კულტურის სახლთან 

არსებული ქართული თვითმოქმედი თეატრალური კოლექტივი
კარგი

21447 76 მც.თ 1165

ა. ცაგარელის "ხანუმა". უთარიღო. კულტურის სახლთან 

არსებული თვითმოქმედი თეატრალური კოლექტივი. რეჟისორი  

ე. კულულაშვილი

საშუალო

21448 76 მც.თ 1166

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1959 - 1960 წწ. ი. სტალინის სახ. ა/კ 

მეტალურგიული ქარხნის კულტურის სახლი. რეჟისორი  ვ. 

მაღალაშვილი. მხატვარი ი. ჯილავი. პრემიერა

საშუალო

21449 76 მც.თ 1167

მ.მრევლიშვილის " ხარატაანთ კერა". 1960წ. რკინიგზელთა 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი გ. ქართველიშვილი. მხატვარი 

ი.ასკურავა. მსახიობები: თ.გარაყანიძე, ლ. გეგენავა, 

ო.აღნიაშვილი, შ.ბესოშივილი.

ქაღალდი კარგი

21450 76 მც.თ 1168

ნ.არეშიძის "დამნაშავენი". 1965-66წ. პრემიერა. რკინიგზელთა 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი რ.ქართველიშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა. თეატრის მთავარი რეჟისორი რ.ქართველიშვილი. 

მსახიობები: გ.აბრამიშვილი, ლ.ბაშინჯაყელი, გ.გოგნიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი

21451 76 მც.თ 1169

ვ.კანდელაკის " ქართლის ჩირაღდნები". 1968-1969 წ. თბილისის 

რკინიგზელთა სახალხო თეატრი. რეჟისორი რ. 

ქართველიშვილი. მხატვარი ი.ასკურავა. სპექტაკლის წამყვანები 

ნ.გოდერძიშვილი, გ.იოსელიანი. თეატრის მთავარი რეჟისორი 

რ.ქართველიშვილი. მსახიობები: ს.ანთიძე, ლ.გეგენავა, 

გ.იოსელიანი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21452 76 მც.თ 1170

ს. შანშიაშვილის "ანზორ". 1972-1973წ. პრემიერა. რკინიგზელთა 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი ვ.დოლიძე. მხატვარი ი.ასკურავა, 

ზ.ნოზაძე. მსახიობები: ვ.დოლიძე, ვ.საჩალელი, ი.ჯავახიშვილი. 

პრემიერა. მიძღვნილი ამიერკავკასიის რკინიგზის 100 

წლისთავისადმი.

ქაღალდი კარგი

21453 76 მც.თ 1171
ვ.დარასელის "კიკვიძე". უთარიღო. რკინიგზელთა სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი გ.ქართველიშვილი. მხატვარი ი.ასკურავა.
ქაღალდი კარგი



21454 76 მც.თ 1172

ვ.კატაევის "არეული დღე". 1959-1960წ.პრემიერა. თბილისის 

სანგანმათებელის სახლი და სანკულტურის თეატრი. რეჟისორი 

თ.წეროძე. მხატვარი ი.ასკურავა. მსახიობები: ვ.ადვაძე, 

ზ.ბერძენიშვილი, ნ.სისაური, ა.ბადრიძე, გ.თალაკვაძე.

ქაღალდი კარგი

21455 76 მც.თ 1173

პ.გრუზინსკის " ბრალდებული". 1964-65წ. პრემიერა. 

სანკულტურის თეატრი. რეჟისორი ვ.მაღლაფერიძე. მხატვარი 

ი.ასკურავა. მსახიობები: ლ.ანთაძე, ე.ასლამაზიშვილი, 

ვ.გოზალიშვილი, გ.ცაგარეიშვილი.ა.სარჯველაძე. თეატრის 

სამხატვრო ხელმძღვანელი გ.სებისკვერაძე.

ქაღალდი კარგი

21456 76 მც.თ 1174

" ჩხიკვთა ქორწილი". პრემიერა. ლიბრეტო ი.ასკურავა. ვაჟა-

ფშაველას მოთხრობის მიხედვით. რეჟისორი გ.გაჩეჩილაძე. 

მხატვარი ი.ასკურავა. ბალეტმეისტერი გ. ოდიკაძე. 

კონცერტმეისტერი რ.ორდენიძე. მსახიობები: რ.ლაშქარიშვილი, 

დ.მაღალაძე, ნ.ჯღარკავა, გ.მჭედლიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21457 76 მც.თ 1175

ო. იოსელიანის "ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი". 1972-73 წწ. 

სეზონი. ვ. მაიაკოვსკის "აბანო" - პრემიერა. რუსთავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ს. შაუმიანის სახ. 

სახელმწიფო სომხური თეატრის შენობაში. 

ქაღალდი კარგი

21458 76 მც.თ 1176

გ. ხუხაშვილის "და შენდებოდა ქალაქი". 1976-77 წწ. სეზონი. 

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. პრემიერა. 

რეჟისორი ზ. კანდელაკი. მხატვარი ა. ჭელიძე. 

ქაღალდი საშუალო

21459 76 მც.თ 1177

ს. მრევლიშვილის "ლადო კეცხოველი", 1976 - 1977 წ.წ. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული დრამატული თეატრი-სტუდია 

მეტეხის თეატრი. აკ. ხორავას  სახელობის მსახიობის სახლში. 

ქაღალდი საშუალო

21460 76 მც.თ 1178

ფედერიკო გარსია ლორკას "ბერნარდა ალბას ოჯახი". 

უთარიღო. მეგობრობის თეატრი. პრემიერა. ნანა ხატისკაცის 

თარგმანი. რეჟისორი ლერი პაქსაშვილი, დამდგმელი მხატვარი 

მალხაზ კუხაშვილი. აკ. ხორავას სახელობის მსახიობის სახლში. 

აფიშა ხელმოწერებით.

ქაღალდი საშუალო

21461 76 მც.თ 1179

ცაო იუს "ტრამალი". უთარიღო. პრემიერა. სპექტაკლი ეძღვნება 

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის 50 წლისთავს. რეჟისორი 

ვენერა ანდრონიკაშვილი. მონაწილეობენ: ზინაიდა 

კვერენჩხილაძე, ნანა ნადრონიკაშვილი, რევაზ თავართქილაძე 

და სხვ. მხატვრული ხელმძღვანელი - გიგა ლორთქიფანიძე. აკ. 

ხორავას სახელობის მსახიობის სახლში.

ქაღალდი კარგი

21462 76 მც.თ 1180

უილიამ გიბსონის "მსახიობთა ძახილი"  - სცენები უილიამ 

შექსპირის ცხოვრებიდან. უთარიღო. ინგლისურიდან თარგმნა - 

მანანა ანთაძემ. დამდგმელი რეჟისორი ანდრო ენუქიძე. 

მონაწილეობენ: ნიკა თავაძე, ნინო კასრაძე, ზვიად მაჭარაშვილი 

და სხვ. თეატრ-სტუდია აკ. ხორავას სახელობის მსახიობის 

სახლში. 

ქაღალდი კარგი

21463 78 შ.რ.თ 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

შ. დადიანის პიესა - ,,გუშინდელნი". 1920 - 21 წწ. სახელმწიფო 

დრამის თეატრი. რეჟისორი - მ. ქორელი.

ქაღალდი საშუალო

21464 2

დავით კლდიაშვილის - "დარისპანის გასაჭირი", "ირინეს 

ბედნიერება". 1920-1921წწ. სახელმწიფო დრამის თეატრი. 

მონაწილეობენ: ვასილ არაბიძე, სუზანა ბეჟაშვილი, ბარბალე 

გამრეკელი, იუზა ზარდალიშვილი, არეთა ლოლუა, ელენე 

ციმაკურიძე, ივანე აბაშიძე, აკაკი ვასაძე, მიხეილ გელოვანი, 

მიხეილ ლორთქიფანიძე, ეფემია მესხი, პავლე ფრანგიშვილი, 

გიორგი ფრონსპირელი, ელენე ციმაკურიძე, უშანგი ჩხეიძე, 

ვიქტორ მამალაძე, თამარ ქავთარაძე და სხ.                                               

მხატვარი ვლ. სიდამონ-ერისთავი. რეჟისორი აკ. ფაღავა.

ქაღალდი საშუალო



21465 78 შ.რ.თ 3
ნ. ნაკაშიძის პიესა -  ,,ვინ არის დამნაშავე". 1921 - 22 წწ. 

რუსთაველის თეატრი. რეჟისორი - ა. წუწუნავა.
ქაღალდი მძიმე

21466 78 შ.რ.თ 4
სეზონის  რეპერტუარი. 1921 - 22 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

დრამის თეატრი. 
ქაღალდი მძიმე

21467 78 შ.რ.თ 5
სეზონის რეპერტუარი  დასის შემადგენლობა. 1921 - 22 წ. 

სახელმწიფო აკადემიური დრამის თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

21468 78 შ.რ.თ 6

ნ. ნაკაშიძის პიესა -  ,,ვინ არის დამნაშავე" და ჰენრიკ სენკევიჩის 

ნაწარმოების მიხედვით დადგმული პიესა ,,ვიდრე ხვალ?! ". 1921 

- 22 წწ. რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - ალ. წუწუნავა, ა. 

ფაღავა.

ქაღალდი მძიმე

21469 78 შ.რ.თ 7
                                                                                                                                                                                

სეზონის რეპერტუარი. 1921 - 22 წწ.  რუსთაველის  თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

21470 78 შ.რ.თ 8
                                                                                                                                                                                                             

სეზონის რეპერტუარი. 1921 - 22 წწ.  რუსთაველის  თეატრი.
ქაღალდი მძიმე

21471 78 შ.რ.თ 9

ენრიკ სენკევიჩის ცნობილი რომანის მიხედვით დადგმული 

პიესა - ,,ვიდრე ხვალ". 1921 - 22 წწ.  რუსთაველის  თეატრი.  

რეჟისორი - ა. ფაღავა.

ქაღალდი კარგი

21472 78 შ.რ.თ 10
ნ. შიუკაშვილის პიესა - ,,სულელი". 1921 - 22 წწ. რუსთაველის  

თეატრი. რეჟისორი - მ. ჭიაურელი.
ქაღალდი საშუალო

21473 78 შ.რ.თ 11
სეზონის რეპერტუარი. 1921 - 22 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

დრამის თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

21474 78 შ.რ.თ 12
დასის შემადგენლობა. 1921 - 22 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

დრამის თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

21475 78 შ.რ.თ 13

                                                                                                                                                                                                                   

ი. გედევანიშვილის პიესა - ,,მსხვერპლი". 1921 - 22 წწ. 

რუსთაველის თეატრი.

ქაღალდი საშუალო

21476 78 შ.რ.თ 14
შ. დადიანის პიესა - ,,გეგეჭკორი". 1922 წ.  რუსთაველის  თეატრი. 

რეჟისორი - შ. დადიანი.
ქაღალდი საშუალო

21477 78 შ.რ.თ 15

გ. ერისთავის პიესა - ,,გაყრა". (მიძღვნილი ვასო აბაშიძის 

მოღვაწეობის ორმოცდაათი წლის იუბილისადმი). 1922 წ.  

რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - კ. ანდრონიკაშვილი.

ქაღალდი მძიმე

21478 78 შ.რ.თ 16

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,დარისპანის გასაჭირი", ირინეს 

ბედნიერება" და ალ. ყანჩელის პიესა - ,, სიზმრები ".1922 - 23 წწ. 

რუსთაველის თეატრი.  რეჟისორი - ა. ფაღავა, ი. ანთაძე, ვ. 

შველიძე. 

ქაღალდი საშუალო

21479 78 შ.რ.თ 17
 გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1922 - 23 წწ. რუსთაველის 

თეატრი თბილისის სახელმწიფო სომხურ თეატრში. 
ქაღალდი საშუალო

21480 78 შ.რ.თ 18
 გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1922 - 23 წწ. რუსთაველის 

თეატრი თბილისის სახელმწიფო სომხურ თეატრში. 
ქაღალდი მძიმე

21481 78 შ.რ.თ 19

ლოპე - დე - ვეგას პიესა - ,,ფუანტე ოვეხუნა". (ახალგაზრდა 

მსახიობთა ბენეფისი). 1922 - 23 წწ.  რუსთაველის თეატრი. 

რეჟისორი - კ. მარჯანიშვილი. მხატვარი  - ვალერიან სიდამონ - 

ერისთავი.

ქაღალდი მძიმე

21482 78 შ.რ.თ 20
დასის შემადგენლობა. 1922 - 23 წწ.  რუსთაველის  

თეატრი.(სახელმწიფო აკადემიური დრამა).
ქაღალდი კარგი

21483 78 შ.რ.თ 21

პირველად ქართულ სცენაზე ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 

(დათ. ჩხეიძის ბენეფისი). 1922 - 23 წწ. რუსთაველის  თეატრი.  

რეჟისორი - კ. მარჯანიშვილი. დეკორაცია - ვალ. სიდამონ - 

ერისთავის.

ქაღალდი საშუალო

21484 78 შ.რ.თ 22
ზ. ანტონოვის პიესა - ,,ქოროღლი". (მსახიობ ივანე მჭედლიძის 

საღამო). 1923 წ.  რუსთაველის  თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

21485 78 შ.რ.თ 23

შ. დადიანის პიესა - ,,გეგეჭკორი" და ,,გუშინდელნი". 

(მიძღვნილი შალვა დადიანის იუბილესადმი). 1923 წ. 

რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - კ. მარჯანიშვილი, მ. 

ქორელი.

ქაღალდი მძიმე



21486 78 შ.რ.თ 24

გრ. რობაქიძის მისტერია პიესა - ,,ლონდა". ინტერმედია 

,,სადგურზე". (გრ. რობაქიძის დროებით ევროპაში გამგზავრების 

გამო გაიმართა დიდი საღამო). 1923 - 24 წწ.  რუსთაველის  

თეატრი. რეჟისორი -კ. მარჯანიშვილი. მონაწილეობენ: ვ. 

სარაჯიშვილი, ა. ვასაძე, ალ. წუწუნავა, ვ. ფალიაშვილი, ზ. 

ფალიაშვილი, მ. ბალანჩივაძე, შ. დადიანი, კ. მარჯანიშვილი, ტ. 

ტაბიძე, გ. ლეონიძე, პ. იაშვილი. 

ქაღალდი მძიმე

21487 78 შ.რ.თ 25

გრ. რობაქიძის პიესა - ,,მალშტრემი" და ალ. შანშიაშვილის პიესა 

- ,,მათრახის პანაშვიდი". 1923 - 24 წწ. რუსთაველის  თეატრი. 

რეჟისორი - კ. მარჯანიშვილი, ალ. ახმეტელი. 

ქაღალდი საშუალო

21488 78 შ.რ.თ 26

დ. კლდიაშვილის ნაწარმოების მიხედვით დადგმული პიესა - 

,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 1923 - 24 წწ. რუსთაველის  

თეატრი. რეჟისორი - ა. ფაღავა. 

ქაღალდი საშუალო

21489 78 შ.რ.თ 27

 პიესა - ,,ღალატი", ,,ფოსტა". (მიძღვნილი ლადო ალექსი - 

მესხიშვილის ხსოვნისადმი"). 1923 - 24 წწ. რუსთაველის 

თეატრი. 

ქაღალდი საშუალო

21490 78 შ.რ.თ 28

რეპერტუარი. ( სახელმწიფო სათეატრო ინსტიტუტის 

დრამატული სტუდიის საღამო ყველა დარბაზებში). 1924  წ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი.

ქაღალდი საშუალო

21491 78 შ.რ.თ 29

რეპერტუარი.( სახელმწიფო სათეატრო ინსტიტუტის 

დრამატული სტუდიის საღამო ყველა დარბაზებში). 1924  წ. 

რუსთაველის თეატრი.

ქაღალდი საშუალო

21492 78 შ.რ.თ 30

ფ. ვერფელის პიესა - ,,შპიგელმენშ". (კორპორაცია ,,დურუჯის" 

წლის იუბილეს  აღსანიშნავად). 1924 - 25 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - კ. 

მარჯანიშვილი და ალ. ახმეტელი.

ქაღალდი საშუალო

21493 78 შ.რ.თ 31

დასის შემადგენლობა. 1924 - 25 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. (სახელმწიფო 

დრამა).

ქაღალდი საშუალო

21494 78 შ.რ.თ 32 გასტროლები. 1925 - 26 წწ. თბილისის სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი საშუალო

21495 78 შ.რ.თ 33 გასტროლები. 1925 - 26 წწ. თბილისის სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი საშუალო

21496 78 შ.რ.თ 34 გასტროლები. 1925 - 26 წწ. თბილისის სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი

21497 78 შ.რ.თ 35 გასტროლები. 1925 - 26 წწ. თბილისის სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი საშუალო

21498 78 შ.რ.თ 36 გასტროლები. 1925 - 26 წწ. თბილისის სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი კარგი

21499 78 შ.რ.თ 37 გასტროლები. 1925 - 26 წწ. თბილისის სახელმწიფო თეატრი. ქაღალდი საშუალო

21500 78 შ.რ.თ 38
ა. გლებოვის პიესა - ,,ზაგმუკ". 1926 - 27 წწ. რუსთაველის 

თეატრი. რეჟისორი - ალ. ახმეტელი. 
ქაღალდი კარგი

21501 78 შ.რ.თ 39
ა. გლებოვის პიესა - ,,ზაგმუკ". 1926 - 27 წწ. რუსთაველის 

თეატრი. რეჟისორი - ალ. ახმეტელი. 
ქაღალდი მძიმე

21502 78 შ.რ.თ 40  დასისი შემადგენლობს. 1926 - 27 წწ. რუსთაველის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

21503 78 შ.რ.თ 41 დასის შემადგენლობა. 1926 - 27  წწ.  რუსთაველის თეატრი. ქაღალდი საშუალო

21504 78 შ.რ.თ 42
ხოზიკას პიესა - ,,ხოჭოების დოღი". 1928 - 29 წწ.  რუსთაველის  

თეატრი. რეჟისორი - ალ. ახმეტელი, კ. პატარიძე. 
ქაღალდი საშუალო

21505 78 შ.რ.თ 43 დასის შემადგენლობა. 1929 - 30 წწ.  რუსთაველის  თეატრი. ქაღალდი საშუალო

21506 78 შ.რ.თ 44
ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1930 - 31 წწ. რუსთაველის  

თეატრი. რეჟისორი - ს. ახმეტელი. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.
ქაღალდი მძიმე

21507 78 შ.რ.თ 45
ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ანზორი". 1930 - 31 წწ. რუსთაველის  

თეატრი. რეჟისორი - ს.  ახმეტელი.
ქაღალდი საშუალო

21508 78 შ.რ.თ 46

საგასტროლო აფიშა. სანდრო ახმეტელის ხელმძღვანელობით. 

1931 - 32 წწ. რუსთაველის  თეატრი  ბათომის სახელმწიფო 

თეატრში. 

ქაღალდი



21509 78 შ.რ.თ 47

ტ. რამიშვილის პიესა - ,,სტუმარ - მასპინძლობა". 1932 წ.  

რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - შ . დადიანი.  მხატვარი - ირ. 

გამრეკელი. მონაწილეობენ: მ. საფაროვა - აბაშიძე, ტ. აბაშიძე, ვ. 

გუნია, შ. დადიანი, ვ. ბალანჩივაძე.

ქაღალდი მძიმე

21510 78 შ.რ.თ 48

ტ. რამიშვილის პიესა - ,,სტუმარ - მასპინძლობა". 1932 წ. 

რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - შ . დადიანი.  მხატვარი - ირ. 

გამრეკელი. მონაწილეობენ: მ. საფაროვა - აბაშიძე, ტ. აბაშიძე, ვ. 

გუნია, შ. დადიანი, ვ. ბალანჩივაძე.

ქაღალდი კარგი

21511 78 შ.რ.თ 49

ტ. რამიშვილის პიესა - ,,სტუმარ - მასპინძლობა" 1932 წ.  

რუსთაველის  თეატრი. რეჟისორი - შ. დადიანი და შ. აღსაბაძე. 

მხატ. - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი მძიმე

21512 78 შ.რ.თ 50
 ს. შანშიაშვილის  პიესა - ,,ანზორი". 1932 - 33 წწ.  რუსთაველის 

თეატრი. სანდრო ახმეტელის ხელმძღვანელობით. 
ქაღალდი საშუალო

21513 78 შ.რ.თ 51
,,ლამარა". 1932 - 33 წწ. რუსთაველის  თეატრი. სანდრო 

ახმეტელის ხელმძღვანელობით.
ქაღალდი საშუალო

21514 78 შ.რ.თ 52
პიესა - ,,IN Tirannos". 1932 - 33 წწ. რუსთაველის  თეატრი სანდრო 

ახმეტელის ხელმძღვანელობით.
ქაღალდი კარგი

21515 78 შ.რ.თ 53

საიუბილეო საზეიმო წარმოდგენები მიძღვნილი თეატრის მიერ 

თავის მაყურებლისადმი. 1933 - 34 წწ. რუსთაველის თეატრი. 

სანდრო ახმეტელის ხელმძღვანელობით.

ქაღალდი მძიმე

21516 78 შ.რ.თ 54

ვ. შკვარკინის ნაწარმოების მიხედვით გ. ბუხნიკაშვილის მიერ 

გადმოკეთებული პიესა - ,,ნაბიჭვარი". 1933 - 34 წწ.  რუსთაველის  

თეატრი. რეჟისორი - ს. ახმეტელი.

ქაღალდი საშუალო

21517 78 შ.რ.თ 55
დასის  შემადგენლობა 1933 - 34 წწ. რუსთაველის თეატრი.  

სანდრო ახმეტელის ხელმძღვანელობით. 
ქაღალდი საშუალო

21518 78 შ.რ.თ 56
დასის შემადგენლობა 1933 - 34 წწ. რუსთაველის თეატრი.  

სანდრო ახმეტელის ხელმძღვანელობით. 
ქაღალდი საშუალო

21519 78 შ.რ.თ 57
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 35 წწ.  რუსთაველის  თეატრი. 

სანდრო ახმეტელის ხელმძღვანელობით.
ქაღალდი მძიმე

21520 78 შ.რ.თ 58

საგასტროლო რეპერტუარი . 1936 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  ევგენი 

ვახტანგოვის სახელობის თეატრის შენობაში.

ქაღალდი მძიმე

21521 78 შ.რ.თ 59

გ. მდივნის პიესა - ,,ალკაზარ". პრემიერა. 1936 - 37 წწ. 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - დ. თავაძე. 

ქაღალდი მძიმე

21522 78 შ.რ.თ 60

შ. დადიანის პიესა - ,,ნაპერწკლიდან". 1937 - 38 წწ. პრემიერა. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ა. ვასაძე. მხატვარი ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი მძიმე

21523 78 შ.რ.თ 61
პიესა - ,,არსენა". 1937 - 38 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი მძიმე

21524 78 შ.რ.თ 62

შ. დადიანის პიესა - ,,ნაპერწკლიდან". პრემიერა. 1937 - 38 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  

თეატრი. რეჟისორი - გ. ქურული. მხატვარი - ვ. სიდამონ - 

ერისთავი.

ქაღალდი საშუალო

21525 78 შ.რ.თ 63

პიესა - ,,არსენა".  გასტროლი. 1938 - 39 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის , ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი მძიმე

21526 78 შ.რ.თ 64

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ანზორი". გასტროლი. 1938 - 39 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო



21527 78 შ.რ.თ 65

ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,შემოდგომის აზნაურები". გასტროლი.  

1938 - 39 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი  უკრაინის,  ტარას შევჩენკოს სახელობის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21528 78 შ.რ.თ 66

ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,შემოდგომის აზნაურები". გასტროლი.  

1938 - 39 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21529 78 შ.რ.თ 67

ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,შემოდგომის აზნაურები". გასტროლი.  

1938 - 39 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21530 78 შ.რ.თ 68

საგასტროლო რეპერტუარი. 1938 - 39 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21531 78 შ.რ.თ 69

ვ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1938  -39 წწ. გასტროლი. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ 

თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21532 78 შ.რ.თ 70

ვ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1938 - 39 წწ. გასტროლი. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

უკრაინის ტარას შევჩენკოს სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ 

თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21533 78 შ.რ.თ 71

ვ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1938 - 39 წწ. გასტროლი. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ 

თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21534 78 შ.რ.თ 72

საგასტროლო რეპერტუარი. 1938 - 39 წწ.  შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21535 78 შ.რ.თ 73

 ,,Без виниы виноватые"- "უდანაშაულო დამნაშავენი". 

გასტროლი. 1939 წ.        შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ტარას, შევჩენკოს სახელობის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 

რეჟისორი - ა. ვასაძე. მხატვარი - ა. თევზაძე.

ქაღალდი საშუალო

21536 78 შ.რ.თ 74

 ,,Без виниы виноватые". გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის,  ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი - ა. ვასაძე. მხატვარი - ა. 

თევზაძე.

ქაღალდი საშუალო

21537 78 შ.რ.თ 75

 ,,Анзор'' - "ანზორ".  1939 წ. გასტროლი. შოთა რუსთაველის 

სახელობის აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს 

სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 

თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21538 78 შ.რ.თ 76

 ,,Анзор" - "ანზორ". გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ი. 

გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21539 78 შ.რ.თ 77

,,Сулели" - "სულელი".  გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის  სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი - კ. პატარიძე. მხატვარი - ი. 

გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო



21540 78 შ.რ.თ 78

 ,,Сулели". გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეტრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს 

სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 

თეატრში. რეჟისორი - კ. პატარიძე. მხატვარი - ი. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21541 78 შ.რ.თ 79

 ,,Сулели". გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეტრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს 

სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 

თეატრში. რეჟისორი - კ. პატარიძე. მხატვარი - ი. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21542 78 შ.რ.თ 80

  ,,Отело '' - "ოტელო". გასტროლი. 1939 წ. შ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი - შ. ახსაბაძე. მხატვარი - ი. 

გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი

21543 78 შ.რ.თ 81

,, Отело''. გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეარი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს 

სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 

თეატრში. რეჟისორი - შ. ახსაბაძე. მხატვარი - ი. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21544 78 შ.რ.თ 82

,, Осенние дворяне '' - "შემოდგომის აზნაურები". გასტროლი. 

1939 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. 

რეჟისორი - კ. პატარიძე. მხატვარი - დ. თავაძე.

ქაღალდი კარგი

21545 78 შ.რ.თ 83

,, Осенние дворяне ''. გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი - კ. პატარიძე. მხატვარი - დ. 

თავაძე.

ქაღალდი კარგი

21546 78 შ.რ.თ 84

,, Осенние дворяне ''. გასტროლი. 1939 წ.შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი - კ. პატარიძე. მხატვარი - დ. 

თავაძე.

ქაღალდი საშუალო

21547 78 შ.რ.თ 85

,, Человек с ружьем '' - "თოფიანი კაცი". გასტროლი. 1939 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

უკრაინის, ტარას შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი - აკ. ხორავა. 

მხატვარი - ი. გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი

21548 78 შ.რ.თ 86

,, Арсен ''. გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს 

სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 

თეატრში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ი. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21549 78 შ.რ.თ 87

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის  სსრ 

ქალაქებში: ხარკოვი, ოდესა, კიევი.

ქაღალდი კარგი

21550 78 შ.რ.თ 88

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21551 78 შ.რ.თ 89

,,Арсен ''-"არსენა". გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო



21552 78 შ.რ.თ 90

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი კარგი

21553 78 შ.რ.თ 91

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის,  ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი კარგი

21554 78 შ.რ.თ 92

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი კარგი

21555 78 შ.რ.თ 93

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი კარგი

21556 78 შ.რ.თ 94

საგასტროლ რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21557 78 შ.რ.თ 95

საგასტროლ რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა  რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21558 78 შ.რ.თ 96

,, Анзор ''. გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს 

სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 

თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21559 78 შ.რ.თ 97

,, Осенние дворяне ''. გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი - კ. პატარიძე. მხატვარი - დ. 

თავძე.

ქაღალდი კარგი

21560 78 შ.რ.თ 98

,, Осенние дворяне ''-"შემოდგომის აზნაურები". გასტროლი. 1939 

წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი უკრაინის,  ტარას შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი - კ. 

პატარიძე. მხატვარი - დ. თავძე.

ქაღალდი საშუალო

21561 78 შ.რ.თ 99

,, Отелло "-"ოტელო". გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმსიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი - შ. ახსაბაძე. მხატვარი - ი. 

გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21562 78 შ.რ.თ 100
საგასტროლო აფიშა. 1939 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის სსრ რესპუბლიკაში.
ქაღალდი საშუალო

21563 78 შ.რ.თ 101

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21564 78 შ.რ.თ 102

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21565 78 შ.რ.თ 103
საგასტროლო რეპერტუარი . 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

21566 78 შ.რ.თ 104
საგასტროლო რეპერტური. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი საშუალო



21567 78 შ.რ.თ 105

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის სსრ 

ქალაქებში: ხარკოვი, ოდესა, კიევი. 

ქაღალდი საშუალო

21568 78 შ.რ.თ 106

,, Анзор''. გასტროლი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას შევჩენკოს 

სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 

თეატრში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ი. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21569 78 შ.რ.თ 107

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21570 78 შ.რ.თ 108

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21571 78 შ.რ.თ 109

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21572 78 შ.რ.თ 110

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  ოდესისი 

ოპერისა და ბალეტის თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21573 78 შ.რ.თ 111

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის, ტარას 

შევჩენკოს სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21574 78 შ.რ.თ 112

ს. კლდიაშვილის პიესა  - ,,უკანასკნელი რაინდი". 1940 - 41 წწ. 

შოთა  რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21575 78 შ.რ.თ 113

ს. კლდიაშვილის პიესა  - ,,უკანასკნელი რაინდი". 1940 - 41 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21576 78 შ.რ.თ 114

ს. კლდიაშვილის პიესა - ,, გრაფის ქვრივი". 1940 - 41 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21577 78 შ.რ.თ 115

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,გიორგი სააკაძე". 1940 - 41 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - კ. პატარიძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21578 78 შ.რ.თ 116

ალ. სუმბათაშვილის პიესა -  ,,ღალატი". 1940 - 41 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ხორავა. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21579 78 შ.რ.თ 117

ა. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1940 - 41 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ხორავა. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21580 78 შ.რ.თ 118

ა. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1940 - 41 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ხორავა. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21581 78 შ.რ.თ 119

ა. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1940 - 41 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ხორავა. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21582 78 შ.რ.თ 120

ა. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1940 - 41 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ხორავა. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო



21583 78 შ.რ.თ 121

ა. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1940 - 41 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ხორავა. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21584 78 შ.რ.თ 122

ა. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1940 - 41 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ხორავა. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21585 78 შ.რ.თ 123

ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,უკანასკნელი რაინდი". 1940 - 41 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21586 78 შ.რ.თ 124

ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,უკანასკნელი რაინდი". 1940 - 41 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21587 78 შ.რ.თ 125

ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,უკანასკნელი რაინდი". 1940 - 41 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - დ. თავაძე.

ქაღალდი საშუალო

21588 78 შ.რ.თ 126

უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1940 - 41 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. 

აღსაბაძე.

ქაღალდი საშუალო

21589 78 შ.რ.თ 127

ეჟენ სკრიბის პიესა - ,,ჭიქა წყალი". 1940 - 41 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21590 78 შ.რ.თ 128

ეჟენ სკრიბის პიესა - ,,ჭიქა წყალი". 1940 - 41 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21591 78 შ.რ.თ 129

ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1941 - 42 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რჟ. - აკ. ვასაძე. 

მხატვარი - ირ. გამრეკელი, დ. თავაძე.

ქაღალდი საშუალო

21592 78 შ.რ.თ 130

ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1941 - 42 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.   

ქაღალდი საშუალო

21593 78 შ.რ.თ 131

ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1941 - 42 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21594 78 შ.რ.თ 132

ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1941 - 42 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21595 78 შ.რ.თ 133

                                                                                                                                                                                          

ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1941 - 42 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21596 78 შ.რ.თ 134

ბ. ლავრენევის ,,რღვევა'. 1941 - 42 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21597 78 შ.რ.თ 135

 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1941  -42 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჯ. - შ. 

აღსაბაძე. მხატვარი ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21598 78 შ.რ.თ 136

 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1941  -42 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჯ. - შ. 

აღსაბაძე. მხატვარი ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21599 78 შ.რ.თ 137

 ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1941 - 42 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

მხატვარი - ირ გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21600 78 შ.რ.თ 138

 ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1941 - 42 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

მხატვარი - ირ გამრეკელი.

ქაღალდი მძიმე



21601 78 შ.რ.თ 139

 ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1941 - 42 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

მხატვარი - ირ გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21602 78 შ.რ.თ 140

 ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1941 - 42 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

მხატვარი - ირ გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21603 78 შ.რ.თ 141

 ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1941 - 42 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

მხატვარი - ირ გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21604 78 შ.რ.თ 142

 ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1941 - 42 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

მხატვარი - ირ გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21605 78 შ.რ.თ 143

 ფრ. ვოლფის პიესა - ,,პროფესორი მამლოკი". 1941 - 42 წწ. 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - დ. 

ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21606 78 შ.რ.თ 144

 ფრ. ვოლფის პიესა - ,,პროფესორი მამლოკი". 1941 - 42 წწ. 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - დ. 

ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21607 78 შ.რ.თ 145

 ფრ. ვოლფის პიესა - ,,პროფესორი მამლოკი". 1941 - 42 წწ. 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - დ. 

ალექსიძე.

ქაღალდი მძიმე

21608 78 შ.რ.თ 146

 გ. მდივნის პიესა - ,,მოსკოვის ბჭესთან". პრემიერა. 1941 - 42 წწ. 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ხორავა.

ქაღალდი საშუალო

21609 78 შ.რ.თ 147

 გ. მდივნის პიესა - ,,მოსკოვის ბჭესთან". პრემიერა. 1941 - 42 წწ. 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ხორავა.

ქაღალდი საშუალო

21610 78 შ.რ.თ 148

 გ. მდივნის პიესა - ,,მოსკოვის ბჭესთან". 1941 - 42 წწ. 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ხორავა.

ქაღალდი საშუალო

21611 78 შ.რ.თ 149
 გ. მდივნის პიესა - ,,ბატალიონი მოდის დასავლეთისაკენ". 1941 - 

42 წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

21612 78 შ.რ.თ 150
 გ. მდივნის პიესა - ,,ბატალიონი მოდის დასავლეთისაკენ". 1941 - 

42 წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

21613 78 შ.რ.თ 151
 გ. მდივნის პიესა - ,,ბატალიონი მოდის დასავლეთისაკენ". 1941 - 

42 წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

21614 78 შ.რ.თ 152
 გ. მდივნის პიესა - ,,ბატალიონი მოდის დასავლეთისაკენ". 1941 - 

42 წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

21615 78 შ.რ.თ 153
 შ. დადიანის პიესა - ,,ხალხი აღსდგა". 1941 - 42 წწ. რუსაველის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - შ. აღსაბაძე.
ქაღალდი საშუალო

21616 78 შ.რ.თ 154
 ვ. სარდუს პიესა - ,,ფლანდრია". 1941 - 42 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახემწიფო თეატრი. რეჟისორი - შ. აღსაბაძე. 
ქაღალდი საშუალო

21617 78 შ.რ.თ 155

 ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1941 - 42 წწ. 

რუსთაველის სახელობის სახლმწიფ აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ხორავა.

ქაღალდი საშუალო

21618 78 შ.რ.თ 156

 გ. ერისთავის პიესა - ,,დავა". პრემიერა. 1941 - 42 წწ. 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

ქაღალდი საშუალო

21619 78 შ.რ.თ 157
ვ. სარდუს პიესა - ,,ფლანდრია". 1941 - 42 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - შ. აღსაბაძე. 
ქაღალდი საშუალო

21620 78 შ.რ.თ 158

 ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1941 - 42 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახლემწიფო თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

მხატვარი - ირ. გამრეკელი. 

ქაღალდი საშუალო

21621 78 შ.რ.თ 159
ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,კრწანისის გმირები". 1942 - 43 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო



21622 78 შ.რ.თ 160

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,კრწანისის გმირები". 1942 - 43 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ს. ვირსალაძე. 

ქაღალდი კარგი

21623 78 შ.რ.თ 161

ა. რჟეშევსკის და ს. კაცის პიესა - ,,ოლეკო დუნდიჩ". 1942 - 43 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი

21624 78 შ.რ.თ 162

 კ. გოლდონის პიესა - ,,საპატარძლო აფიშით". 1942 - 43 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი

21625 78 შ.რ.თ 163

დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1942 - 43 წწ. შოთა 

რუსთაველის  სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვსაძე. მხატვარი - ს. ვირსალაძე.

ქაღალდი საშუალო

21626 78 შ.რ.თ 164

ლოპე - დე - ვეგას პიესა - ,,სხვისთვის სულელი, თავისთვის 

ჭკვიანი". 1942 - 43 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

მხატვარი - ს. ვირსალაძე.

ქაღალდი კარგი

21627 78 შ.რ.თ 165

ლოპე - დე - ვეგას პიესა - ,,სხვისთვის სულელი, თავისთვის 

ჭკვიანი". 1942 - 43 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  - დ. ალექსიძე. 

მხატვარი - ს. ვირსალაძე.

ქაღალდი მძიმე

21628 78 შ.რ.თ 166
ვ. დარასელის პიესა -,, კიკვიძე". 1942 - 43 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი.
ქაღალდი მძიმე

21629 78 შ.რ.თ 167

ედ. როსტანის პიესა - ,,სირანო დე - ბერჟერაკი". პრემიერა. 1943 - 

44 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ი. თუმანიშვილი. მხატვარი - ს. ვირსალაძე.

ქაღალდი მძიმე

21630 78 შ.რ.თ 168

ა. ოსტროვსკის პიესა - ,,უდანაშაულო დამნაშავენი". 1943 - 44 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  

თეატრი. 

ქაღალდი მძიმე

21631 78 შ.რ.თ 169

 ალ. რჟეშევსკისა  და მ. კაცის პიესა - ,,ოლეკო დუნდიჩ".  ( მე - 

100 წარმოდგენა). 1943 - 44 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21632 78 შ.რ.თ 170

ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე" და ა. რეჟეშევსკის პიესა - 

,,ოლეკო დუნდუჩი". 1943 - 44 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი საშუალო

21633 78 შ.რ.თ 171

დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1943 - 44 წწ. შოთა 

რუსთველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ს. ვირსალაძე.

ქაღალდი საშუალო

21634 78 შ.რ.თ 172

 ედ. როსტანის პიესა - ,,სირანო დე ბერჟერაკი". 1944 - 45 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი.  რეჟისორი - შ. წერეთელი. 

ქაღალდი საშუალო

21635 78 შ.რ.თ 173
უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1944 - 45 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

21636 78 შ.რ.თ 174
უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1944 - 45 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

21637 78 შ.რ.თ 175

ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1944 - 45 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმსიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21638 78 შ.რ.თ 176

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე. მხატვარი  - თ. აბაკელია.

ქაღალდი კარგი



21639 78 შ.რ.თ 177

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე. მხატვარი  - თ. აბაკელია.

ქაღალდი საშუალო

21640 78 შ.რ.თ 178

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე. მხატვარი  - თ. აბაკელია.

ქაღალდი კარგი

21641 78 შ.რ.თ 179
სარეპერტუარო აფიშა. 1944 - 45 წწ.  შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21642 78 შ.რ.თ 180

ა. ოსტროვსკის პიესა - ,,ზოგჯერ ბრძენიც შეცდება". 1944 - 45 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ელ. 

ახვლედიანი.

ქაღალდი საშუალო

21643 78 შ.რ.თ 181

ა. ოსტროვსკის პიესა - ,,ზოგჯერ ბრძენიც შეცდება". 1944 - 45 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ელ. 

ახვლედიანი.

ქაღალდი საშუალო

21644 78 შ.რ.თ 182

კ. კალაძის პიესა - ,,ერთი ღამის კომედია". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ელ. ახვლედიანი.

ქაღალდი კარგი

21645 78 შ.რ.თ 183

კ. კალაძის პიესა - ,,ერთი ღამის კომედია". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ელ. ახვლედიანი.

ქაღალდი კარგი

21646 78 შ.რ.თ 184

კ. კალაძის პიესა - ,,ერთი ღამის კომედია". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ელ. ახვლედიანი.

ქაღალდი კარგი

21647 78 შ.რ.თ 185

კ. კალაძის პიესა - ,,ერთი ღამის კომედია". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ელ. ახვლედიანი.

ქაღალდი საშუალო

21648 78 შ.რ.თ 186

გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ტირიფის ქვეშ". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე. მხატვარი - კ. სანაძე.

ქაღალდი კარგი

21649 78 შ.რ.თ 187

გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ტირიფის ქვეშ". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე. მხატვარი - კ. სანაძე.

ქაღალდი კარგი

21650 78 შ.რ.თ 188

გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ტირიფის ქვეშ". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე. მხატვარი - კ. სანაძე.

ქაღალდი კარგი

21651 78 შ.რ.თ 189

კ. გოლდონის პიესა - ,,საპატარძლო აფიშით". (მე - 100 

წარმოდგენა). 1944 - 45 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

მხატვარი ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი

21652 78 შ.რ.თ 190

კ. გოლდონის პიესა - ,,საპატარძლო აფიშით". (მე - 100 

წარმოდგენა). 1944 - 45 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. 

მხატვარი ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი

21653 78 შ.რ.თ 191

დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ს. ვირსალაძე. 

ქაღალდი კარგი

21654 78 შ.რ.თ 192

დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ს. ვირსალაძე. 

ქაღალდი კარგი



21655 78 შ.რ.თ 193

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე. მხატვარი - თ. აბაკელია.

ქაღალდი საშუალო

21656 78 შ.რ.თ 194

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე. მხატვარი - თ. აბაკელია.

ქაღალდი წსდზხს

21657 78 შ.რ.თ 195

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე. მხატვარი - თ. აბაკელია.

ქაღალდი საშუალო

21658 78 შ.რ.თ 196

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე. მხატვარი - თ. აბაკელია.

ქაღალდი საშუალო

21659 78 შ.რ.თ 197

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1944 - 45 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე. მხატვარი - თ. აბაკელია.

ქაღალდი კარგი

21660 78 შ.რ.თ 198

ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". (მე - 100 წარმოდგენა). 1944 - 45 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხტვ. - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი

21661 78 შ.რ.თ 199

ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,ირმის ხევი". პრემიერა. 1944  -45 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - თ. აბაკელია.

ქაღალდი საშუალო

21662 78 შ.რ.თ 200

ა. ოსტროვსკის პიესა - ,,ზოგჯერ ბრძენიც შეცდება". პრემიერა. 

1944 - 45 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ელ. 

ახვლედიანი.

ქაღალდი კარგი

21663 78 შ.რ.თ 201

ა. ოსტროვსკის პიესა - ,,ზოგჯერ ბრძენიც შეცდება". პრემიერა. 

1944 - 45 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ელ. 

ახვლედიანი.

ქაღალდი კარგი

21664 79 შ.რ.თ 202

კ. გოლდონის პიესა - ,,ორი ბატონის მსახური". პრემიერა. 1945 - 

46 წწ. რუსთაველის სახელობის სახლემწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21665 79 შ.რ.თ 203

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1945 - 46 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

21666 79 შ.რ.თ 204

გრ. ბერძელიშვილის პიესა - ,,დასასრულის დასაწყისი". 

პრემიერა. 1945 - 46 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21667 79 შ.რ.თ 205

ა. ოსტროვსკის პიესა - ,,უდანაშაულო დამნაშავენი" და ა. 

სუმბათაშვილი - იუჟინის ,,ღალატი". 1946 წ. ( ნ. ჩხეიძის 

შემოქმედებით საღამო). შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

21668 79 შ.რ.თ 206

საგასტროლო რეპერტუარი. 1946 - 47 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი კ. 

სტანისლავსიკისა და ნემიროვიჩ - დანჩენკოს სახელობის 

სამხატვრო თეატრში.

ქაღალდი კარგი

21669 79 შ.რ.თ 207

სარეპერტუარო აფიშა. (თამარ ჭავჭავაძის სასცენო მოღვაწეობის 

25 წლისთავის აღსანიშნავი). 1946 - 47 წწ.  შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.

ქაღალდი საშუალო

21670 79 შ.რ.თ 208

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,არსენა". 1946 - 47 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი -აკ. ვასაძე. 

ქაღალდი კარგი



21671 79 შ.რ.თ 209

ბ. ლავრენევის პიესა - ,, მეზღვაურები". 1946 - 47 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21672 79 შ.რ.თ 210
ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1946 - 47 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21673 79 შ.რ.თ 211

სარეპერტუარო აფიშა. (დიმიტრი მჟავიას შემოქმედებითი 

საღამო. დაბადებიდან 50 წლის შესრულების გამო). 1947 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

21674 79 შ.რ.თ 212

სარეპერტუარო აფიშა. (თამარ ჭავჭავაძის სასცენო მოღვაწეობის 

25 წლისთავის აღსანიშნავი). 1947 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.

ქაღალდი კარგი

21675 79 შ.რ.თ 213
საგასტროლო რეპერტუარი. 1947 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

21676 79 შ.რ.თ 214
საგასტროლო რეპერტუარი. 1947 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

21677 79 შ.რ.თ 215
საგასტროლო რეპეტუარი. 1947 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21678 79 შ.რ.თ 216
საგასტროლო რეპეტუარი. 1947 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21679 79 შ.რ.თ 217
საგასტროლო რეპეტუარი. 1947 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21680 79 შ.რ.თ 218
საგასტროლო რეპეტუარი. 1947 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21681 79 შ.რ.თ 219

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1947 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. კ. 

სტანისლავსიკისა და ნემიროვიჩ - დანჩენკოს სამხატვრო 

თეატრში. რეჟისორი - ს. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

21682 79 შ.რ.თ 220

 მ. ჩერვინსკის პიესა - ,,მეგობრობაზე-ამხანაგობაზე". 1947 - 48 

წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - შ. მესხი.

ქაღალდი კარგი

21683 79 შ.რ.თ 221

არნოლდ დიუსო და ჯემს გოუს პიესა - ,,ღრმა ფესვები". 1947 - 48 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21684 79 შ.რ.თ 222

ძმები ტ. და ლ. შეინინების პიესა - ,,პროვინციის გუბერნატორი". 

1948 - 49 წწ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21685 79 შ.რ.თ 223

ალ. სუმბათაშვილის პიესა -  ,,ღალატი". 1947 - 48 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ხორავა. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი

21686 79 შ.რ.თ 224

ალ. სუმბათაშვილის პიესა -  ,,ღალატი": არნოლდ დიუსო და 

ჯემს გოუს პიესა - ,,ღრმა ფესვები". 1947 - 48 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ხორავა. მხატვარი - ირ. გამრეკელი. რეჟისორი - 

დ. ალექსიძე. 

ქაღალდი საშუალო

21687 79 შ.რ.თ 225

ალ. სუმბათაშვილის პიესა -  ,,ღალატი" და არნოლდ დიუსო და 

ჯემს გოუს პიესა - ,,ღრმა ფესვები". 1947 - 48 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ხორავა. მხატვარი - ირ. გამრეკელი. რეჟისორი - 

დ. ალექსიძე. 

ქაღალდი საშუალო

21688 79 შ.რ.თ 226

ალ. ყაზბეგის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა - ,,ქეთევან 

დედოფალი". 1947 - 48 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე.

ქაღალდი საშუალო

21689 79 შ.რ.თ 227

ალ. ყაზბეგის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა - ,,ქეთევან 

დედოფალი". 1947 - 48 წწ. რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე.

ქაღალდი საშუალო



21690 79 შ.რ.თ 228

 მ. ჩერვინსკის პიესა - ,,მეგობრობაზე-ამხანაგობაზე". 1947 - 48 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუური 

თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი.

ქაღალდი საშუალო

21691 79 შ.რ.თ 229

 მ. ჩერვინსკის პიესა - ,,მეგობრებ-ამხანაგებზე". 1947 - 48 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი.

ქაღალდი კარგი

21692 79 შ.რ.თ 230

ძმები ტ.  და ლ. შეინინების პიესა - ,,პროვინციის გუბერნატორი". 

1947 - 48 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი". რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21693 79 შ.რ.თ 231

ო. გოლდსმიტის პიესა - ,,ერთი ღამის შეცდომები". 1947 - 48 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი.

ქაღალდი საშუალო

21694 79 შ.რ.თ 232

ო. გოლდსმიტის პიესა - ,,ერთი ღამის შეცდომები". 1947 - 48 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი.

ქაღალდი საშუალო

21695 79 შ.რ.თ 233

ნ. პოგოდინის - პიესა ,,თოფიანი კაცი". 1947 - 48 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21696 79 შ.რ.თ 234

ნ. პოგოდინის - პიესა ,,თოფიანი კაცი". 1947 - 48 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21697 79 შ.რ.თ 235

ი. მოსაშვილის პიესა - ,,სადგურის უფროსი". 1947 - 48 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობს სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21698 79 შ.რ.თ 236

ალ. ყაზბეგის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა -  

,,ქეთევან დედოფალი". 1947 - 48 წწ. შოთა, რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. 

ჭელიძე.

ქაღალდი საშუალო

21699 79 შ.რ.თ 237

ალ. ყაზბეგის პიესა -  ,,ქეთევან დედოფალი". 1947 - 48 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი.რეჟისორი - ს. ჭელიძე.

ქაღალდი საშუალო

21700 79 შ.რ.თ 238

ლ. ჭუბაბრიას პიესა -,, ჩვენი ფრთები". პრემიერა. 1947 - 48 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ს. ჭელიძე.

ქაღალდი საშუალო

21701 79 შ.რ.თ 239

დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1947 - 48 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21702 79 შ.რ.თ 240

დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1947 - 48 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21703 79 შ.რ.თ 241

არნოლდ დიუსო და ჯემს გოუს პიესა - ,,ღრმა ფესვები". 1947 - 48 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21704 79 შ.რ.თ 242

არნოლდ დიუსო და ჯემს გოუს პიესა - ,,ღრმა ფესვები". 1947 - 48 

წწ . შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21705 79 შ.რ.თ 243
სარეპერტუარო აფიშა. 1947 - 48 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

21706 79 შ.რ.თ 244
სარეპერტუარო აფიშა. 1947 - 48 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

21707 79 შ.რ.თ 245
სარეპერტუარო აფიშა. 1947 - 48 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

21708 79 შ.რ.თ 246
სარეპერტუარო აფიშა. 1947 - 48 წწ. შოთა რუსთაველის სახეობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

21709 79 შ.რ.თ 247

უ. შექსპირის - პიესა ,,ოტელო". 1948 წ. შოთა  რუსთაველის 

სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. 

აღსაბაძე.

ქაღალდი კარგი



21710 79 შ.რ.თ 248

საგასტროლო აფიშა. 1948 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი აფხაზეთის სახელმწიფო 

ფილარმონიის სოხუმის საზაფხულო თეატრში. 

ქაღალდი კარგი

21711 79 შ.რ.თ 249

საგასტროლო აფიშა. 1948 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი აფხაზეთის სახელმწიფო 

ფილარმონიის სოხუმის საზაფხულო თეატრში. 

ქაღალდი კარგი

21712 79 შ.რ.თ 250

საგასტროლო აფიშა. 1948 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი აფხაზეთის სახელმწიფო 

ფილარმონიის სოხუმის საზაფხულო თეატრში. 

ქაღალდი კარგი

21713 79 შ.რ.თ 251

საგასტროლო აფიშა. 1948 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი აფხაზეთის სახელმწიფო 

ფილარმონიის სოხუმის საზაფხულო თეატრში. 

ქაღალდი საშუალო

21714 79 შ.რ.თ 252
სარეპერტუარო აფიშა. 1948 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

21715 79 შ.რ.თ 253

ი. მოსაშვილის პიესა  - ,,ჩაძირული ქვები". 1948 - 49 წწ.  შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე. პრემიერა.

ქაღალდი საშუალო

21716 79 შ.რ.თ 254

ი. მოსაშვილის პიესა  - ,,ჩაძირული ქვები". 1948 - 49 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

21717 79 შ.რ.თ 255

ი. მოსაშვილის პიესა -  ,,ჩაძირული ქვები და ვ. პატარაიას პიესა -

,, უჩა უჩარდია". 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

21718 79 შ.რ.თ 256

მიხეილ მრევლიშვილის პიესა - "ნ.ბარათაშვილი". პრემიერა. 

1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი  ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და 

ბალეტის თეატრში. რეჟისორი  - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 

ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

21719 79 შ.რ.თ 257

მიხეილ მრევლიშვილის პიესა - "ნ.ბარათაშვილი". პრემიერა. 

1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი  ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და 

ბალეტის თეატრში. რეჟისორი  - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 

ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

21720 79 შ.რ.თ 258

მიხეილ მრევლიშვილის პიესა - "ნ.ბარათაშვილი". პრემიერა. 

1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და 

ბალეტის თეატრში. რეჟისორი  - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 

ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

21721 79 შ.რ.თ 259

საგასტროლო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ბათუმის 

საზაფხულო თეატრში. 

ქაღალდი კარგი

21722 79 შ.რ.თ 260

საგასტროლო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ბათუმის 

საზაფხულო თეატრში. 

ქაღალდი კარგი

21723 79 შ.რ.თ 261
სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21724 79 შ.რ.თ 262
სარეპერტუარო აფიშა.  1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

21725 79 შ.რ.თ 263

სარეპერტუარო აფიშა. გასტროლი. 1948 - 49 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

ბათუმის საზაფხულო თეატრში. . 

ქაღალდი საშუალო

21726 79 შ.რ.თ 264

სარეპერტუარო აფიშა. გასტროლი 1948 - 49 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

ბათუმის საზაფხულო თეატრში. 

ქაღალდი საშუალო

21727 79 შ.რ.თ 265
სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

21728 79 შ.რ.თ 266
სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო



21729 79 შ.რ.თ 267
სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

21730 79 შ.რ.თ 268
სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

21731 79 შ.რ.თ 269
ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,არსენა". 1948 - 49 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

21732 79 შ.რ.თ 270
ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,არსენა". 1948 - 49 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

21733 79 შ.რ.თ 271

უ. შექსპირის - პიესა ,,მეფე ლირი". 1948 49.წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ს. ქობულაძე.

ქაღალდი საშუალო

21734 79 შ.რ.თ 272

უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი". 1948 - 49 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე. მხატვარი - ს. ქობულაძე.

ქაღალდი საშუალო

21735 79 შ.რ.თ 273

ი. მოსაშვილის პიესა - ,,ჩაძირული ქვები'. 1948 - 49 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21736 79 შ.რ.თ 274

ი.  მოსაშვილის პიესა - ,,ჩაძირული ქვები". 1948 - 49 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21737 79 შ.რ.თ 275

ი. მოსაშვილის პიესა - ,,ჩაძირული ქვები". 1948 - 49 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21738 79 შ.რ.თ 276

არნოლდ დიუსოსა და ჯემს გოუს პიესა -  ,,ღრმა ფესვები". 1948 - 

49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი.

ქაღალდი საშუალო

21739 79 შ.რ.თ 277

ვასო პატარაიას პიესის - ,,უჩა უჩარდიას" სარეპერტუარო აფიშა. 

1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21740 79 შ.რ.თ 278

ვასო პატარაიას პიესის - ,,უჩა უჩარდიას"  პრემიერა. 

სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21741 79 შ.რ.თ 279

ვ. პატარაიას პიესა - ,,უჩა უჩარდია".  (დილის წარმოდგენა 

მოსწავლეთათვის). 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ ვასაძე. 

ქაღალდი საშუალო

21742 79 შ.რ.თ 280

 ი.  მოსაშვილის  პიესა - ,,ჩაძირული ქვები". (დიდი წარმოდგენა 

მოსწავლეთათვის). 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21743 79 შ.რ.თ 281

ვ. პატარაიას პიესა - ,,უჩა უჩარდია". პრემიერა. 1948 - 49 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

ქაღალდი საშუალო

21744 79 შ.რ.თ 282

 ი.  მოსაშვილის  პიესა - ,,ჩაძირული ქვები". (დიდი წარმოდგენა 

მოსწავლეთათვის). 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21745 79 შ.რ.თ 283

 ი.  მოსაშვილის  პიესა - ,,ჩაძირული ქვები". (დიდი წარმოდგენა 

მოსწავლეთათვის). 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21746 79 შ.რ.თ 284

ი.  მოსაშვლის პიესა - ,,ჩაძირული ქვები". პრემიერა. 1948 - 49 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი



21747 79 შ.რ.თ 285

 ალ. ყაზბეგის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა - 

,,ქეთევან დედოფალი". 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. 

ჭელიძე.

ქაღალდი საშუალო

21748 79 შ.რ.თ 286

გ. წერეთლის პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". პრემიერა. 1948 - 49 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ.  ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 

ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21749 79 შ.რ.თ 287

გ. წერეთლის პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". 1948 - 49 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21750 79 შ.რ.თ 288

გ. წერეთლის პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი".1948 - 49 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემირუი თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21751 79 შ.რ.თ 289

გ. წერეთლის პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". 1948 - 49 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

21752 79 შ.რ.თ 290

არნოლდ დიუსოსა და ჯემს გოუს პიესა - ,,ღრმა ფესვები". 1948 - 

49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21753 79 შ.რ.თ 291

უ. შექსპირის - პიესა ,,მეფე ლირი". პრემიერა. 1948 - 49 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

ქაღალდი კარგი

21754 79 შ.რ.თ 292

ს. შანშიაშვილის ,,ხევისბერი გოჩა". 1948 - 49 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

21755 79 შ.რ.თ 293

საგასტროლო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ბათუმის 

საზაფხულო თეატრში. 

ქაღალდი კარგი

21756 79 შ.რ.თ 294

სარეპერტუარო აფიშა. 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

21757 79 შ.რ.თ 295

ალ. ყაზბეგის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა - ,,ქეთევან 

დედოფალი". 1948 - 49 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.

ქაღალდი საშუალო

21758 79 შ.რ.თ 296

საგასტროლო აფიშა. 1949 წ. რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  ბათუმის საზაფხულო 

თეატრში.

ქაღალდი კარგი

21759 79 შ.რ.თ 297

ვლ. კარსანიძის პიესა -  ,,მარად მწვანე ქედები". 1949 - 50 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21760 79 შ.რ.თ 298

ვლ. კარსანძის პიესა - ,,მარად მწვანე ქედები". პრემიერა. 1949 - 

50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი მძიმე

21761 79 შ.რ.თ 299

მ. მრევლიშვილის პიესა -,, ნ. ბარათაშვილი" . 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21762 79 შ.რ.თ 300

 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". გასტროლი. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი  ზუგდიდის სახელმწიფო 

თეატრის შენობაში. რეჟისორი - შ. აღსაბაძე. მხატვარი - ირ. 

გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21763 79 შ.რ.თ 301

 უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". გასტროლი. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი  გალის კულტსახლის  

შენობაში. რეჟისორი - შ. აღსაბაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი



21764 79 შ.რ.თ 302

უ. შექსპირის პიესა - ,, ოტელო". 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21765 79 შ.რ.თ 303

უ. შექსპირის პიესა - ,, ოტელო". 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ხორავა. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი

21766 79 შ.რ.თ 304

უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1949 -50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - შ. 

აღსაბაძე.

ქაღალდი კარგი

21767 შ.რ.თ 305

უ. შექსპირის პიესა - ,, ოტელო". 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. 

აღსაბაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი

21768 79 შ.რ.თ 306

უ. შექსპირის პიესა -  ,,ოტელო" და  ა. პავლენკოსა და მ. 

ჭიაურელის პიესა - ,, დიადი მომავლისათვის". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.

ქაღალდი
დაზიანებუ

ლი

21769 79 შ.რ.თ 307

უ.  შექსპირის პიესა -  ,,ოტელო" და  ა. პავლენკოსა და მ. 

ჭიაურელის პიესა - ,, დიადი მომავლისათვის". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.

ქაღალდი მძიმე

21770 79 შ.რ.თ 308

უ. შექსპირის პიესა -  ,,ოტელო" და  ა. პავლენკოსა და მ. 

ჭიაურელის პიესა - ,, დიადი მომავლისათვის". 1949 - 50 წწ. 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.

ქაღალდი
დაზიანებუ

ლი

21771 79 შ.რ.თ 309

მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნ. ბარათაშვილი". და გ. წერეთლის 

პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". 1949 -50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21772 79 შ.რ.თ 310

მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნ. ბარათაშვილი". და გ. წერეთლის 

პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". 1949 -50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი
დაზიანებუ

ლი

21773 79 შ.რ.თ 311

მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნ. ბარათაშვილი". და გ. წერეთლის 

პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". 1949 -50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

21774 79 შ.რ.თ 312

არლონდ დიუსო და ჯემს გოუს პიესა - ,,ღრმა ფესვები". 1949 - 50 

წწ. შოთა  რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - დ. თავაძე.

ქაღალდი კარგი

21775 79 შ.რ.თ 313

თინა დონჟაშვილის პიესა - ,,გამარჯვებული ღიმილი". 1949 - 50 

წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - -აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21776 79 შ.რ.თ 314

თ. დონჟაშვილის პიესა - ,,გამარჯვებული ღიმილი". 1949 - 50 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - -აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21777 79 შ.რ.თ 315

თ. დონჟაშვილის პიესა - ,,გამარჯვებული ღიმილი". 1949 - 50 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - -აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21778 79 შ.რ.თ 316

თ. დონჟაშვილის პიესა - ,,გამარჯვებული ღიმილი". 1949 - 50 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - -აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21779 79 შ.რ.თ 317

თ. დონჟაშვილის პიესა - ,,გამარჯვებული ღიმილი". 1949 - 50 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - -აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი კარგი



21780 79 შ.რ.თ 318

ბ. ლავრენევის პიესა - ,,ამერიკის ხმა". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

21781 79 შ.რ.თ 319

ვ. პატარაიას პიესა - ,,უჩა უჩარდია". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21782 79 შ.რ.თ 320

ვ. პატარაიას პიესა - ,,უჩა უჩარდია". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურიი თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21783 79 შ.რ.თ 321

ვ. პატარაიას პიესა - ,,უჩა უჩარდია". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21784 79 შ.რ.თ 322

მ. მრევლიშვილის პიესა -  ,,ნ.ბარათაშვილი". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

21785 79 შ.რ.თ 323

მ. მრევლიშვილის პიესა -  ,,ნ.ბარათაშვილი". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

21786 79 შ.რ.თ 324

მ. მრევლიშვილის პიესა -  ,,ნ.ბარათაშვილი". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი

21787 79 შ.რ.თ 325

კ. სიმონოვის  პიესა - ,,სხვისი შვილი". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. პრემიერა.

ქაღალდი

21788 79 შ.რ.თ 326

კ. სიმონოვის  პიესა - ,,სხვისი შვილი". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. პრემიერა.

ქაღალდი

21789 79 შ.რ.თ 327

ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა -  ,,ღალატი". 1949 - 50 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემირუი 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა.

ქაღალდი კარგი

21790 79 შ.რ.თ 328

ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა -  ,,ღალატი". 1949 - 50 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემირუი 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა.

ქაღალდი კარგი

21791 79 შ.რ.თ 329

ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა -  ,,ღალატი". 1949 - 50 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემირუი 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა.

ქაღალდი კარგი

21792 79 შ.რ.თ 330

ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა -  ,,ღალატი". 1949 - 50 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემირუი 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა.

ქაღალდი საშუალო

21793 79 შ.რ.თ 331

შ. დადიანის პიესა - ,,ნაპერწკლიდან". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21794 79 შ.რ.თ 332

ვლ. კარსანიძის პიესა - ,,მარად მწვანე ქედები". 1949 - 50 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21795 79 შ.რ.თ 333

ვლ. კარსანიძის პიესა - ,,მარად მწვანე ქედები". 1949 - 50 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21796 79 შ.რ.თ 334

მ. მრევლიშვილის პიესა -  ,,ნ. ბარათაშვილი" და გ. წერეთლის 

პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". 1949 - 50 წწ. რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილლი.

ქაღალდი საშუალო

21797 79 შ.რ.თ 335

თ. დონჟაშვილის პიესა -,, გამარჯვებული ღიმილი". 1949 - 50 წწ. 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21798 79 შ.რ.თ 336

თ. დონჟაშვილის პიესა -,, გამარჯვებული ღიმილი". 1949 - 50 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი საშუალო



21799 79 შ.რ.თ 337

არნოლდ დიუსოსა და ჯეიმს გოუს პიესა -  ,,ღრმა ფესვები". 1949 - 

50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21800 79 შ.რ.თ 338

ვლ. კარსანიძის პიესა - ,, ჩაძირული ქვები". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21801 79 შ.რ.თ 339

ვლ. კარსანიძის პიესა - ,, ჩაძირული ქვები". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21802 79 შ.რ.თ 340

ვლ. კარსანიძის პიესა - ,, ჩაძირული ქვები" და ალ. 

სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21803 79 შ.რ.თ 341

ი.  მოსაშვლის პიესა - ,,ჩაძირული ქვები" და ალ. სუმბათაშვილი - 

იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. აკ. ხორავა.

ქაღალდი საშუალო

21804 79 შ.რ.თ 342

პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა -  ,,დიადი 

მომავლისათვის". 1949 - 50 წწ. გასტროლი. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი   ლ. ბერიას 

სახელობის ფოთის სხელმწიფო თეატრის შენობაში. რეჟისორი - 

აკ. ვასაძე. დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21805 79 შ.რ.თ 343

პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა -  ,,დიადი 

მომავლისათვის". გასტროლი. 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  ლ. ბერიას 

სახელობის ფოთის სხელმწიფო აკადემირური თეატრის 

შენობაში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21806 79 შ.რ.თ 344

პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა -  ,,დიადი 

მომავლისათვის". 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  ლ. ბერიას სახელობის 

ფოთის სხელმწიფო თეატრის შენობაში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21807 79 შ.რ.თ 345

პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა -  ,,დიადი 

მომავლისათვის". გასტროლი. 1949 - 50 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი ლ. ბერიას სახელობის 

ფოთის სხელმწიფო თეატრის შენობაში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21808 79 შ.რ.თ 346

პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა -  ,,დიადი 

მომავლისათვის".  1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  ლ. ბერიას სახელობის 

ფოთის სხელმწიფო თეატრის შენობაში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21809 79 შ.რ.თ 347

პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა -  ,,დიადი 

მომავლისათვის". 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ლ. ბერიას სახელობის 

ფოთის სხელმწიფო თეატრის შენობაში. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21810 79 შ.რ.თ 348

პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა -  ,,დიადი 

მომავლისათვის". პრემიერა. 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ლ. ბერიას 

სახელობის ფოთის სხელმწიფო თეატრის შენობაში. რეჟისორი - 

აკ. ვასაძე. დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21811 79 შ.რ.თ 349

ვ. სოლოვიევის პიესა - ,, დიდი ხელმწიფე". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სხელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21812 79 შ.რ.თ 350

ვ. სოლოვიევის პიესა - ,, დიდი ხელმწიფე". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სხელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი



21813 79 შ.რ.თ 351

უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო" და ვ. სოლოვიევის პიესა - ,,დიდი 

ხელმწიფე". 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

ქაღალდი კარგი

21814 79 შ.რ.თ 352

უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო" და ვ. სოლოვიევის პიესა - ,,დიდი 

ხელმწიფე". 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

ქაღალდი კარგი

21815 79 შ.რ.თ 353

 კ. სიმონოვის პიესა - ,,სხვისი ჩრდილი". 1949 - 50 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი საშუალო

21816 79 შ.რ.თ 354

ბ. ლავრენევის პიესა - ,,ამერიკის ხმა". 1949 - 50 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21817 79 შ.რ.თ 355

საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  ლ. მესხიშივლის 

სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო თეარის შენობაში.

ქაღალდი კარგი

21818 79 შ.რ.თ 356

საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ლ. მესხიშივლის 

სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო თეარის შენობაში.

ქაღალდი კარგი

21819 79 შ.რ.თ 357

საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ლ. მესხიშივლის 

სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო თეარის შენობაში.

ქაღალდი კარგი

21820 79 შ.რ.თ 358

საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ლ. მესხიშივლის 

სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო თეარის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო

21821 79 შ.რ.თ 359

საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ზუგდიდის 

სახელმწიფო თეარის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო

21822 79 შ.რ.თ 360

საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ზუგდიდის 

სახელმწიფო თეარის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო

21823 79 შ.რ.თ 361

საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ზუგდიდის 

სახელმწიფო თეარის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო

21824 79 შ.რ.თ 362

საგასტროლო აფიშა. 1949 - 50 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ზუგდიდის 

სახელმწიფო თეარის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო

21825 80 შ.რ.თ 363

გ. მდივნის პიესა - ,,ქართული ნების ადამიანები". 1950 - 51 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი. მხატვარი -  დ. თავაძე.

ქაღალდი საშუალო

21826 80 შ.რ.თ 364

შ. დადიანის პიესა - ,,ნაპერწკლიდან". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21827 80 შ.რ.თ 365

ან. ბარიანოვის პიესა - ,,იმათ მხარეში" 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - შ. მესხი. მხატვარი - ფ.ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21828 80 შ.რ.თ 366

ბ. ლავრენევის პიესა - ,,ამერიკის ხმა". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი მძიმე

21829 80 შ.რ.თ 367

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა".  (მიხეილ ჩიხლაძის 

შემოქმედებითი საღამო). 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. 

ჭელიძე.

ქაღალდი მძიმე



21830 80 შ.რ.თ 368

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა".  (მიხეილ ჩიხლაძის 

შემოქმედებითი საღამო). 1950 - 51 წწ. შოთა  რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. 

ჭელიძე.

ქაღალდი მძიმე

21831 80 შ.რ.თ 369

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა".  (მიხეილ ჩიხლაძის 

შემოქმედებითი საღამო). 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ს. 

ჭელიძე.

ქაღალდი საშუალო

21832 80 შ.რ.თ 370

მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნ.ბარათაშვილი". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. - ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21833 80 შ.რ.თ 371

ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა -  ,,ღალატი". 1950 - 51 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა.

ქაღალდი საშუალო

21834 80 შ.რ.თ 372

ვ. ვიშნევსკის პიესა - ,,დაუვიწყარი 1919 წ". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21835 80 შ.რ.თ 373

ვ. ვიშნევსკის პიესა - ,,დაუვიწყარი 1919 წ.". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21836 80 შ.რ.თ 374

კ. გოლდონის პიესა - ,,საპატარძლო აფიშით".  1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი

21837 80 შ.რ.თ 375

ი. მოსაშვილის პიესა - ,,მისი ვარსკვლავი". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21838 80 შ.რ.თ 376

ი. მოსაშვილის პიესა - ,,მისი ვარსკვლავი". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21839 80 შ.რ.თ 377

ი. მოსაშვილის პიესა - ,,მისი ვარსკვლავი". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21840 80 შ.რ.თ 378

ი. მოსაშვილის პიესა - ,,მისი ვარსკვლავი". პრემიერა. 1950 - 51 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21841 80 შ.რ.თ 379

გ. მდივნის პიესა - ,,კეთილი ნების ადამიანიბი". 1950 - 51 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სხელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი.

ქაღალდი კარგი

21842 80 შ.რ.თ 380

გ. მდივნის პიესა - ,,კეთილი ნების ადამიანიბი". 1950 - 51 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სხელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი

ქაღალდი კარგი

21843 80 შ.რ.თ 381

გ. მდივნის პიესა - ,,კეთილი ნების ადამიანები". პრემიერა. 1950 - 

51 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სხელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - შ. მესხი

ქაღალდი საშუალო

21844 80 შ.რ.თ 382

დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21845 80 შ.რ.თ 383

დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21846 80 შ.რ.თ 384

მ. თუმანიშვილისა და კ. მახარაძის პიესა - ,,ადამიანებო , იყავით 

ფხიზლად". 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21847 80 შ.რ.თ 385

გ. წერეთელის - პიესა ,,პირველი ნაბიჯი". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21848 80 შ.რ.თ 386

ვ. პატარაიას პიესა - ,,უჩა უჩარდია". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი



21849 80 შ.რ.თ 387

პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიადი 

მომავლისათვის". 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21850 80 შ.რ.თ 388

პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიადი 

მომავლისათვის". 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21851 80 შ.რ.თ 389

მ. გორკის პიესა - ,,მტრები". 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის  სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

21852 80 შ.რ.თ 390

მ. გორკის პიესა - ,,მტრები". 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21853 80 შ.რ.თ 391

მ. გორკის პიესა - ,,მტრები". 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

21854 შ.რ.თ 392

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

21855 80 შ.რ.თ 393

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

21856 80 შ.რ.თ 394

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1950 - 51 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

21857 80 შ.რ.თ 395

ირ. ჭავჭანიძის პიესა -,,თბილისელი ქალიშვილი". 1950 - 51 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21858 80 შ.რ.თ 396

ირ. ჭავჭანიძის ,,თბილისელი ქალიშვილი". პრემიერა. 1950 - 51 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21859 80 შ.რ.თ 397

ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. 

ქაღალდი კარგი

21860 80 შ.რ.თ 398

ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. 

ქაღალდი კარგი

21861 80 შ.რ.თ 399

ბ. ლავრენევის პიესა - ,,რღვევა". 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. 

ქაღალდი კარგი

21862 80 შ.რ.თ 400

ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1950 - 51 წწ. პრემიერა. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

21863 80 შ.რ.თ 401

ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1950 - 51 წწ. პრემიერა. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

21864 80 შ.რ.თ 402

ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი" და კ. გოლდონის პიესა - 

,,საპატარძლო აფიშით.".1950 - 51 წწ.  შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი

21865 80 შ.რ.თ 403

ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1950 - 51 წწ.  შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

21866 80 შ.რ.თ 404
სარეპერტუარო აფიშა. 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21867 80 შ.რ.თ 405
სარეპერტუარო აფიშა. 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი



21868 80 შ.რ.თ 406
სარეპერტუარო აფიშა. 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21869 80 შ.რ.თ 407
სარეპერტუარო აფიშა. 1950 - 51 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21870 80 შ.რ.თ 408

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,დარისპანის გასაჭირი" და ნ. გოგოლის 

პიესა - ,,ბანქოს მოთამაშენი".  1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე და აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21871 80 შ.რ.თ 409

ვ. სოლოვიოვის - პიესა ,, დიდი ხელმწიფე". 1951 - 52 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21872 80 შ.რ.თ 410

ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1951 - 52 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა.

ქაღალდი საშუალო

21873 80 შ.რ.თ 411

ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1951 - 52 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა.

ქაღალდი საშუალო

21874 80 შ.რ.თ 412

უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. 

აღსაბაძე. მხატვარი - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21875 80 შ.რ.თ 413

უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო" და გ. სუნდუკიანის ,,პეპო". 1951 - 

52 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - შ. აღსაბაძე და დ. ალექსიძე. მხატვარი - 

ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21876 80 შ.რ.თ 414

გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". პრემიერა. 1951 - 52 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21877 80 შ.რ.თ 415

ა. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - "დიადი 

მომავლისათვის". 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21878 80 შ.რ.თ 416

ფ. შილერის პიესა - ,,ყაჩაღები". 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. 

ქაღალდი კარგი

21879 80 შ.რ.თ 417

პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ბედნიერი სამჭედლო". 1951 - 52 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21880 80 შ.რ.თ 418

პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ბედნიერი სამჭედლო". 1951 - 52 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21881 80 შ.რ.თ 419

ი. ფუჩიკის პიესა - ,, ადმიანებო იყავით ფხიზლად". 1951 - 52 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელოების სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21882 80 შ.რ.თ 420

ი. ფუჩიკის პიესა - ,, ადმიანებო იყავით ფხიზლად". 1951 - 52 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელოების სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21883 80 შ.რ.თ 421

ი. ფუჩიკის პიესა - ,, ადმიანებო იყავით ფხიზლად". პრემიერა. 

1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21884 80 შ.რ.თ 422

ი. ფუჩიკის პიესა - ,, ადმიანებო იყავით ფხიზლად". პრემიერა. 

1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21885 80 შ.რ.თ 423

იონა ვაკელის პიესა - ,,რვალი". პრემიერა. 1951 - 52 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - შ. მესხი.

ქაღალდი საშუალო

21886 80 შ.რ.თ 424

იონა ვაკელის პიესა - ,,რვალი".  1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. 

მესხი.

ქაღალდი საშუალო



21887 80 შ.რ.თ 425

იონა ვაკელის პიესა - ,,რვალი".  1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - შ. 

მესხი.

ქაღალდი კარგი

21888 80 შ.რ.თ 426

ნ. გოგოლის პიესა - ,,ქორწინება". 1951 - 52 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

21889 80 შ.რ.თ 427

ნ. გოგოლის პიესა - ,,ქორწინება". 1951 - 52 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

21890 80 შ.რ.თ 428
სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21891 80 შ.რ.თ 429
სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21892 80 შ.რ.თ 430
სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21893 80 შ.რ.თ 431
სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21894 80 შ.რ.თ 432
სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21895 80 შ.რ.თ 433
სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21896 80 შ.რ.თ 434
სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21897 80 შ.რ.თ 435
სარეპერტუარო  აფიშა. 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

21898 80 შ.რ.თ 436

გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა მასწავლებელი".  1952 - 53 

წწ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი.  რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო

21899 80 შ.რ.თ 437

გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა მასწავლებელი".  1951 - 52 

წწ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი.  რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო

21900 80 შ.რ.თ 438

 პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის  პიესა - ,,დიადი 

მომავლისათვის" და გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა 

მასწავლებელი". 1951 - 52 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახლმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი საშუალო

21901 80 შ.რ.თ 439

 ს.შანშიაშვილის პიესა - ,,არსენა" (ირაკლი გამრეკელის საღამო). 

1952 - 53 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური  თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21902 80 შ.რ.თ 440

პ. მალიარევსკის პიესა - ,,ქარიშხლის წინა დღე". 1952 - 53 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21903 80 შ.რ.თ 441

ილ. მოსაშვილის პიესა - ,,ჩაძირული ქვები". 1952 - 53 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21904 80 შ.რ.თ 442

ვ. სოლოვიოვის პიესა  - ,,დიდი ხელმწიფე". 1952- -53 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21905 80 შ.რ.თ 443

ფრ. შილერის პიესა - ,,ყაჩაღები". 1952 - 53 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21906 80 შ.რ.თ 444

ი. ფუჩიკის პიესა - ,,ადამიანებო, იყავით ფხიზლად". 1952 - 53 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილვი.

ქაღალდი კარგი

21907 80 შ.რ.თ 445

ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1952 - 53 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა.

ქაღალდი საშუალო



21908 80 შ.რ.თ 446

გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1952 - 53  წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21909 80 შ.რ.თ 447

უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო''. 1952 - 53 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  რეჟისორი - შ. 

აღსაბაძე.

ქაღალდი საშუალო

21910 80 შ.რ.თ 448

მ. მრევლიშივილის პიესა - ,,ნ. ბარათაშვილი" და ი. ჭავჭავაძის 

,,ოთაარაანთ ქვრივი". 1952 - 53 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. 

ალექსიძე და აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21911 80 შ.რ.თ 449

ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,ოთარაანთ ქვრივი". 1952 - 53 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21912 80 შ.რ.თ 450

ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,ოთარაანთ ქვრივი". 1952 - 53 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21913 80 შ.რ.თ 451

ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,ოთარაანთ ქვრივი". 1952 - 53 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21914 80 შ.რ.თ 452

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,არსენა". 1952 - 53 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21915 80 შ.რ.თ 453

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,არსენა". 1952 - 53 წწ.შოთა  

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21916 80 შ.რ.თ 454

ქ. გელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა მასწავლებელი". 1952 - 53 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. მხატვარი ფ. 

ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21917 80 შ.რ.თ 455

ქ. გელბაქიანია პიესა - ,,ახალგაზრდა მასწავლებელი". 1952 - 53 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. მხატვარი ფ. 

ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21918 80 შ.რ.თ 456

პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიადი 

მომავლისათვის". 1952 - 53 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახლმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21919 80 შ.რ.თ 457

პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიადი 

მომავლისათვის". 1952 - 53 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახლმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21920 80 შ.რ.თ 458

ფრ. შილერის პიესა - ,,ყაჩაღები". 1952 - 53 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21921 80 შ.რ.თ 459

ფრ. შილერის პიესა - ,,ყაჩაღები". 1952 - 53 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21922 80 შ.რ.თ 460
სარეპრტუარო აფიშა. 1952 - 53 წწ. შოთთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

21923 80 შ.რ.თ 461

დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1953 - 54 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21924 80 შ.რ.თ 462

ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1953 - 54 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21925 80 შ.რ.თ 463

უ. დიუბუას პიესა - ,,ჰაიტი". 1953 - 54 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე.

ქაღალდი

21926 80 შ.რ.თ 464

უ. დიუბუას პიესა - ,,ჰაიტი". 1953 - 54 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო



21927 80 შ.რ.თ 465

გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1953 - 54 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21928 80 შ.რ.თ 466

პ. პავლენკოსა  და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიდი 

მომავლისათვის". 1953 - 54 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

21929 80 შ.რ.თ 467

ვ. კანდელკის პიესა - ,,სარეველა". 1953 - 54 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21930 80 შ.რ.თ 468

ვ. კანდელაკის პიესა - ,,სარეველა". 1953 - 54 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21931 80 შ.რ.თ 469

ს. კლდიაშვილი პიესა - ,,დღესასწაული"1953 - 54 წწ. 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

დვალიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21932 80 შ.რ.თ 470

დ. ერისთავის პიესა - ,,სამშობლო". 1953- 54 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21933 80 შ.რ.თ 471

ფ.დიუმანუა და ა. დენერის პიესა - "დონ სეზარ დე - ბაზან". 1953- 

54 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 

თეატრი. 

ქაღალდი საშუალო

21934 80 შ.რ.თ 472

პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიადი 

მომავლისათვის". 1954 - 55 წწ.       ( ბ. კრავეიშვილის 

შემოქმედებით საღამო). შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21935 80 შ.რ.თ 473

პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიადი 

მომავლისათვის". 1954 - 55 წწ.       ( ბ. კრავეიშვილის 

შემოქმედებითი საღამო). შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი კარგი

21936 80 შ.რ.თ 474

პ. პავლენკოსა და მ. ჭიაურელის პიესა - ,,დიადი 

მომავლისათვის". 1955 - 54 წწ.        ( ბ. კრავეიშვილის 

შემოქმედებითი საღამო). შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21937 80 შ.რ.თ 475

გ. წერეთელის - პიესა ,,პირველი ნაბიჯი". 1954 - 55 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21938 80 შ.რ.თ 476

ვ. კანდელაკის პიესა - ,,სარეველა". 1954 - 55 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21939 80 შ.რ.თ 477

ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1954 - 55 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა.

ქაღალდი საშუალო

21940 80 შ.რ.თ 478

ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1954- 55 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა.

ქაღალდი საშუალო

21941 80 შ.რ.თ 479

ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1954 - 55 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ხორავა.

ქაღალდი კარგი

21942 80 შ.რ.თ 480

ჯ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 1954 - 55 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21943 80 შ.რ.თ 481

ჯ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 1954 - 55 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21944 80 შ.რ.თ 482

ჯ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 1954 - 55 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო



21945 80 შ.რ.თ 483

მ. გორკის პიესა - ,,ვასა ჟელეზნოვა". 1954 - 55 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21946 80 შ.რ.თ 484

მ. გორკის პიესა - ,,ვასა ჟელეზნოვა". 1954 - 55 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21947 80 შ.რ.თ 485

ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1954 - 55 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21948 80 შ.რ.თ 486

ფ. დიუმანუა და ა. დენერის პიესა -  ,,დონ სეზარ დე - ბაზან". 

1954 - 55 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი საშუალო

21949 80 შ.რ.თ 487

ფ. შილერის პიესა - ,,ყაჩაღები". (ფრ. შილერის 

გარდაცვალებიდან 150 წლისთავის აღსანიშნავად)1954 - 55 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. ვასაძე. 

ქაღალდი საშუალო

21950 80 შ.რ.თ 488

გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1954 - 55 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე. მხატვ - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21951 80 შ.რ.თ 489

ი. მოსაშვილის პიესა - ,,გზა მომავლისა". 1954 - 55 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 

რეჟისორი - ს. აღსაბაძის.

ქაღალდი კარგი

21952 80 შ.რ.თ 490

ჯ. ფლეტჩერის პიესა -  ,,ესპანელი მღვდელი". (ოლღა 

კობახიძისა და ლევან აბუაშვილის თეატრში ხანგრძლივი 

მოღვაწეობის აღსანიშნავი საღამო). 1954 - 55 წწ. შოთა  

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21953 80 შ.რ.თ 491

ვ. როზოვის პიესა - ,,ხალისიანი მეგობრები". 1954 - 55 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21954 80 შ.რ.თ 492

ვ. როზოვის პიესა - ,,ხალისიანი მეგობრები". 1954 - 55 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21955 80 შ.რ.თ 493

ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,გლახის ნაამბობი". 1954 - 55 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21956 80 შ.რ.თ 494
სარეპერტუარო აფიშა. 1955 - 56 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

21957 80 შ.რ.თ 495

ფრ. შილერის პიესა - ,,ყაჩაღები". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. ვასაძე.

ქაღალდი საშუალო

21958 80 შ.რ.თ 496

გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ლერწამი ქარში". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. პატარაია. 

ქაღალდი საშუალო

21959 80 შ.რ.თ 497

ო. ჩიჯავაძის პიესა - ,,პირველი მერცხლები". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ივ ასკურავა.

ქაღალდი კარგი

21960 80 შ.რ.თ 498

ვ. როზოვის პიესა - ,,ხალისიანი მეგობრები". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი საშუალო

21961 80 შ.რ.თ 499

გ, სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1955 - 56 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. 

ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21962 80 შ.რ.თ 500

ლ. ქიაჩელის პიესა - ,,ტარიელ გოლუა". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. მხტვ. - დ. თავაძე. 

ქაღალდი კარგი



21963 80 შ.რ.თ 501

ლ. ქიაჩელის პიესა - ,,ტარიელ გოლუა". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. მხტვ. - დ. თავაძე. 

ქაღალდი საშუალო

21964 80 შ.რ.თ 502

ლ. ქიაჩელის პიესა - ,,ტარიელ გოლუა". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. მხტვ. - დ. თავაძე. 

ქაღალდი კარგი

21965 80 შ.რ.თ 503

გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა მასწავლებლი".  (მე - 100 

წარმოდგენა). 1955 - 56 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

დვალიშვილი. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21966 80 შ.რ.თ 504

გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ლერწამი ქარში". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. პატარაია. 

ქაღალდი საშუალო

21967 80 შ.რ.თ 505

გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ლერწამი ქარში". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. პატარაია. 

ქაღალდი საშუალო

21968 80 შ.რ.თ 506
მ. მრევლიშვილის პიესა - "ნ. ბარათაშვილი". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

21969 80 შ.რ.თ 507

ი. ჭავჭავაძის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა - ,,გლახის 

ნაამბობი". 1955 - 56 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21970 80 შ.რ.თ 508

ი.  ჭავჭავაძის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა - ,,გლახის 

ნაამბობი". 1955 - 56 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21971 80 შ.რ.თ 509

ი. ჭავჭავაძის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა - ,,გლახის 

ნაამბობი". 1955 - 56 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21972 80 შ.რ.თ 510

ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1955 - 56  წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. მხტვ. - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი საშუალო

21973 80 შ.რ.თ 511

ვ. დარასელის პიესა - ,,კიკვიძე". 1955 - 56  წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - აკ. 

ვასაძე. მხტვ. - ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი

21974 80 შ.რ.თ 512

მ. ჯაფარიძის პიესა - ,,ჩვენებურები". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

21975 80 შ.რ.თ 513

ი. ვაკელის პიესა - ,,საქმიანი კაცი". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21976 80 შ.რ.თ 514

გ. ლავრენოვის პიესა - ,,რღვევა". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ახმეტელი.

ქაღალდი საშუალო

21977 80 შ.რ.თ 515

სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21978 80 შ.რ.თ 516

სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

21979 80 შ.რ.თ 517

სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21980 80 შ.რ.თ 518

ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1955 - 56 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. 

ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო



21981 80 შ.რ.თ 519

შ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1955 - 56 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ნ. 

მგალობლიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21982 80 შ.რ.თ 520

ს. შანშიაშვილის პიესა - ,,ხევისბერი გოჩა". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე.

ქაღალდი საშუალო

21983 80 შ.რ.თ 521

გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1955 - 56 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21984 80 შ.რ.თ 522

ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,დღესასწაული საკრეულაში". 1955 - 56 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. მხატვარი - ფ. 

ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

21985 80 შ.რ.თ 523

მ. ჯაფარიძის პესა - ,,ჩვენებურები". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო

21986 80 შ.რ.თ 524

კ. გოლდონის პიესა - ,,საპატარძლო აფიშით".  1955- 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი ირ. გამრეკელი.

ქაღალდი კარგი

21987 80 შ.რ.თ 525

ო. ჩიჯავაძის პიესა - ,,პირველი მერცხლები". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ივ ასკურავა.

ქაღალდი საშუალო

21988 80 შ.რ.თ 526

ი. ვაკელის პიესა - ,,საქმიანი კაცი". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

21989 80 შ.რ.თ 527
ბ. ლავრენოვის პიესა - ,,რღვევა". 1955 - 56 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

21990 80 შ.რ.თ 528
ალ. პუშკინის პიესა - ,,ბორის გოდუნოვი". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

21991 80 შ.რ.თ 529

გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ლერწამი ქარში". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახლობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. პატარაია.

ქაღალდი საშუალო

21992 80 შ.რ.თ 530

გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ლერწამი  ქარში". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახლობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. პატარაია.

ქაღალდი კარგი

21993 80 შ.რ.თ 531

გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ლერწამი  ქარში". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახლობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. პატარაია.

ქაღალდი კარგი

21994 80 შ.რ.თ 532

ი. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1956 - 57 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

21995 80 შ.რ.თ 533

ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,შემოდგომის აზნაურები". 1956 - 57 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი -  კ. პატარიძე.                            

ქაღალდი საშუალო

21996 80 შ.რ.თ 534

სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21997 80 შ.რ.თ 535

სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21998 80 შ.რ.თ 536

სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

21999 80 შ.რ.თ 537

სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო



22000 80 შ.რ.თ 538

ო. ჩიჯავაძის პიესა - ,,პირველი მერცხალი". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ვ. ასკურავა.

ქაღალდი საშუალო

22001 80 შ.რ.თ 539

ლ. ქიაჩელის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა - ,,ტარიელ 

გოლუა". 1956 - 57 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

მხტვ. - დ. თავაძე. 

ქაღალდი საშუალო

22002 80 შ.რ.თ 540

ფ. დიუმანუა და ა. დენერის პიესა -  ,,დონ სეზარ დე - ბაზან". 

1956 - 57 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური  თეატრი.  რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 

ლაპიაშვილი 

ქაღალდი კარგი

22003 80 შ.რ.თ 541

ბ. ნუშიჩის პიესა - ,,ფილოსოფიის დოქტორი". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22004 80 შ.რ.თ 542

ბ. ნუშიჩის პიესა - ,,ფილოსოფიის დოქტორი". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური   თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22005 80 შ.რ.თ 543

კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,ეზოში ავი ძაღლია". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. პატარაია. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22006 80 შ.რ.თ 544

კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,ეზოში ავი ძაღლია". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. პატარაია. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22007 80 შ.რ.თ 545

კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,ეზოში ავი ძაღლია". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. პატარაია. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22008 80 შ.რ.თ 546

ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,შემოდგომის აზნაურები". 1956 - 57 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - კ. პატარაია. 

ქაღალდი კარგი

22009 80 შ.რ.თ 547

ვ. როზოვის პიესა - ,,ხალისიანი მეგობრობა". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22010 80 შ.რ.თ 548
ალ. პუშკინის პიესა - ,,ბორის გოდუნოვი". 1956 - 57 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22011 80 შ.რ.თ 549

გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა მასწავლებელი". 1956 - 57 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22012 80 შ.რ.თ 550

ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,შემოდგომის აზნაურები" 1956 - 57 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. 

ქაღალდი საშუალო

22013 80 შ.რ.თ 551
სარეპერტუარო აფიშა. 1956 - 57 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

22014 80 შ.რ.თ 552
სარეპერტუარო აფიშა. 1956 - 57 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

22015 80 შ.რ.თ 553
სარეპერტუარო აფიშა. 1956 - 57 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

22016 80 შ.რ.თ 554
სარეპერტუარო აფიშა. 1956 - 57 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

22017 80 შ.რ.თ 555

უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1957 - 58 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟ - შ. 

აღსაბაძე.

ქაღალდი საშუალო

22018 80 შ.რ.თ 556

ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,გლახის ნაამბობი". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო



22019 80 შ.რ.თ 557

ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,გლახის ნაამბობი". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22020 80 შ.რ.თ 558

ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,გლახის ნაამბობი". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22021 80 შ.რ.თ 559

ჯ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22022 80 შ.რ.თ 560

ჯ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22023 80 შ.რ.თ 561

ჯ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22024 80 შ.რ.თ 562

ვ. ვიშნევსკის პიესა  - ,, ოპტიმისტური ტრაგედია". 1957 - 58 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელბის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22025 80 შ.რ.თ 563

მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ზვავი". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

22026 80 შ.რ.თ 564

მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ზვავი". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკდემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

22027 80 შ.რ.თ 565

მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ზვავი". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ს. ჭელიძე.

ქაღალდი კარგი

22028 80 შ.რ.თ 566

სოფოკლეს პიესა - -,,ოიდიპოს მეფე". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22029 80 შ.რ.თ 567

გრ. ბერძენიშვილის პიესა - ,,ლერწამი ქარში". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22030 80 შ.რ.თ 568

ვ. გაბესკირიას პიესა - გურიის მთები დაუთოვია!". 1957 - 58 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - კ. პატარიძე. 

ქაღალდი კარგი

22031 80 შ.რ.თ 569

გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა მასწავლებელი". 1957 - 58 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22032 80 შ.რ.თ 570

გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა მასწავლებელი". 1957 - 58 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22033 80 შ.რ.თ 571

გ. ქელბაქიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა მასწავლებელი" და ბ. 

ნუშჩის პიესა - ,,ფილოსოფიის დოქტორი". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი და მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22034 80 შ.რ.თ 572

ვ. ვიშნევსკის პიესა  - ,, ოპტიმისტური ტრაგედია". 1957 - 58 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22035 80 შ.რ.თ 573

ვ. ვიშნევსკის პიესა  - ,, ოპტიმისტური ტრაგედია". 1957 - 58 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22036 80 შ.რ.თ 574

ლ. ქიაჩელის პიესა - ,,ტარიელ გოლუა". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი



22037 80 შ.რ.თ 575

სოფოკლეს  პიესა -  ,,ოიდიპოს მეფე". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეტრი. რეჟ - 

დ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

22038 80 შ.რ.თ 576

ვ. როზოვის პიესა - ,,ხალისიანი". 1957 - 58 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ა. დვალიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22039 80 შ.რ.თ 577
სარეპერტუარო აფიშა. 1957 - 58 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თესტრი.
ქაღალდი საშუალო

22040 80 შ.რ.თ 578

გ. სევასტიკოგლუს პიესა - ,,ანგელა". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 

რეჟისორი - ვარსიმაშვილი, ზაუტაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22041 80 შ.რ.თ 579

გ. სევასტიკოგლუს პიესა - ,,ანგელა". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 

რეჟისორი - ვარსიმაშვილი და ზაუტაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22042 80 შ.რ.თ 580
პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ყვარყვარე თუთაბერი". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

22043 80 შ.რ.თ 581

პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ყვარყვარე თუთაბერი". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

22044 80 შ.რ.თ 582

პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ყვარყვარე თუთაბერი". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური. თეატრი.  

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

22045 80 შ.რ.თ 583
ბ. ნუშიჩის პიესა - ,,ფილოსოფიის დოქტორი". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22046 80 შ.რ.თ 584

უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1958 - 59 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ნ. 

მგალობლიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22047 80 შ.რ.თ 585

უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1958 - 59 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ნ. 

მგალობლიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22048 80 შ.რ.თ 586

უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". 1958 - 59 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ნ. 

მგალობლიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22049 80 შ.რ.თ 587

ალ. აფხაიძის პიესა - ,,არაგველები". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22050 80 შ.რ.თ 588

ალ. აფხაიძის პიესა - ,,არაგველები". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი მძიმე

22051 80 შ.რ.თ 589

ალ. აფხაიძის პიესა - ,,არაგველები". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22052 80 შ.რ.თ 590

ალ. აფხაიძის პიესა - ,,არაგველები". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემირუი თეატრი. 

რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22053 80 შ.რ.თ 591

მ. აბულაძის პიესა - ,,ვარსკვლავი ინათებს". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემირუი თეატრი. 

რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22054 80 შ.რ.თ 592

მ. აბულაძის პიესა - ,,ვარსკვლავი ინათებს". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22055 80 შ.რ.თ 593

გ. წერეთლის პიესა - ,,პირველი ნაბიჯი". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე

ქაღალდი კარგი

22056 80 შ.რ.თ 594

მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნიკოლოზ ბარათაშვილი". 1958 - 59 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემირუი 

თეატრი. რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

22057 80 შ.რ.თ 595

სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1978 - 79 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი



22058 80 შ.რ.თ 596

პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ყვარყვარე თუთაბერი". პრემიერა. 1958 - 59 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

22059 80 შ.რ.თ 597

პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ყვარყვარე თუთაბერი". პრემიერა. 1958 - 59 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

22060 80 შ.რ.თ 598

პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ყვარყვარე თუთაბერი". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაელის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

22061 80 შ.რ.თ 599

ი. ჭავჭავაძის პიესა - ,,გლახის ნაამბობი". 1978 - 79 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

22062 80 შ.რ.თ 600

კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,ამბავი სიყვარულისა". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილის.

ქაღალდი საშუალო

22063 80 შ.რ.თ 601

პ. კოჰოუტის პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1958 - 59 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22064 80 შ.რ.თ 602

პ. კოჰოუტის პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1958 - 59 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22065 80 შ.რ.თ 603

პ. კოჰოუტის პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1958 - 59 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო

22066 80 შ.რ.თ 604

ბ. ნუშიჩის პიესა - ,,ფილოსოფიის დოქტორი". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22067 80 შ.რ.თ 605

ბ. ნუშიჩის პიესა - ,,ფილოსოფიის დოქტორი". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22068 80 შ.რ.თ 606

სარეპერტუარო აფიშა. 1958 - 59 წწ. (მოსწავლეების 

არდადეგებთან დაკავშირებით). შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22069 80 შ.რ.თ 607

მ. აბულაძის პიესა - ,,ვარსკვლავი ინათებს". 1958 - 59 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22070 80 შ.რ.თ 608
სარეპერტუარო აფიშა. 1958 - 59  წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22071 80 შ.რ.თ 609

ვ. კანდელაკის პიესა - ,,ერთხელ დახოცილები". პრემიერა. 1959 - 

60 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თრატრი.

ქაღალდი კარგი

22072 80 შ.რ.თ 610

ვ. კანდელაკის პიესა - ,,ერთხელ დახოცილები". პრემიერა. 1959 - 

60 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 

თრატრი.

ქაღალდი კარგი

22073 80 შ.რ.თ 611

ვ. კანდელაკის პიესა - ,,ერთხელ დახოცილები". 1959 - 60 წწ.  

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  

თეატრი.

ქაღალდი საშუალო

22074 80 შ.რ.თ 612

ალ. აფხაიძის პიესა - ,,არაგველები". 1959 - 60  წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 

რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22075 80 შ.რ.თ 613

ს. პოპოვის პიესა - ,,ოჯახი". 1959 - 60 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადმიური თეატრი. რეჟისორი - დ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22076 80 შ.რ.თ 614

ა. არბუზოვის პიესა - ,,ისინი შეხვდნენ ერთმანეთს".პრემიერა.  

1959 - 60 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22077 80 შ.რ.თ 615

ა. არბუზოვის პიესა - ,,ისინი შეხვდნენ ერთმანეთს". 1959 - 60 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი



22078 80 შ.რ.თ 616

პ. კოჰოუტის პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1959 - 60 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22079 80 შ.რ.თ 617

პ. კოჰოუტის პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1959 - 60 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22080 80 შ.რ.თ 618

პ. კოჰოუტის პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1959 - 60 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო

22081 80 შ.რ.თ 619

პ. კოჰოუტის პიესა - ,,Такая любовь"-"ასეთი სიყვარყლი". 1959 - 

60 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო

22082 80 შ.რ.თ 620

პ. კოჰოუტის პიესა - ,,Такая любовь". 1959 - 60 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22083 80 შ.რ.თ 621

დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1959 - 60 წწ.  შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

22084 80 შ.რ.თ 622

დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1959 - 60 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემირუი თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

22085 80 შ.რ.თ 623

დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1959 - 60 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

22086 80 შ.რ.თ 624

დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,Бахтриони". 1959 - 60 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

22087 80 შ.რ.თ 625

უ. შექსპირის პიესა - ,,ჰამლეტი". 1959 - 60 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი. რეჟ - დიმ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22088 80 შ.რ.თ 626

უ. შექსპირის პიესა - ,,ჰამლეტი". 1959 - 60 წწ. შოთა  

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი. 

რეჟ - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22089 80 შ.რ.თ 627

უ. შექსპირის პიესა - ,,ჰამლეტი". 1959 - 60 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი. რეჟ - დიმ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22090 80 შ.რ.თ 628

შ. შექსპირის პიესა - ,,ჰამლეტი". 1959 - 60 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი. რეჟ - დიმ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22091 80 შ.რ.თ 629

უ. შექსპირის პიესა - ,,ჰამლეტი". 1959 - 60 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი. რეჟ - დიმ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22092 80 შ.რ.თ 630

სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1959 - 60 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22093 80 შ.რ.თ 631

სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1959 - 60 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22094 80 შ.რ.თ 632

სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1959 - 60 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო



22095 80 შ.რ.თ 633

სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდიპოს მეფე". 1959 - 60 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22096 80 შ.რ.თ 634

სოფოკლეს პიესა - ,,Царь Эдит". 1959 - 60 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22097 80 შ.რ.თ 635

სოფოკლეს პიესა - ,,Царь Эдит". 1959 - 60 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22098 80 შ.რ.თ 636

კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,ამბავი სიყვარულისა" და ,,ყვარყვარე 

თუთაბერი".  1959 - 60 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. 

თუმანიშვილის და დიმ. ლექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

22099 80 შ.რ.თ 637
სეზონის გახსნა. 1959 - 60 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

22100 80 შ.რ.თ 638
ა. არბუზოვის პიესა - ,,Иркутская история". 1959 - 60 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

22101 80 შ.რ.თ 639
ა. არბუზოვის პიესა - ,,Иркутская история". 1959 - 60 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

22102 80 შ.რ.თ 640

კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,Повесть о любви ''. 1959 - 60 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე.

ქაღალდი საშუალო

22103 80 შ.რ.თ 641
საგასტროლო რეპერტუარი. 1959 - 60. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

22104 80 შ.რ.თ 642
საგასტროლო რეპერტუარი. 1959 - 60. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

22105 80 შ.რ.თ 643
საგასტროლო რეპერტუარი. 1959 - 60. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22106 81 შ.რ.თ 644

დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1960 - 61 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

22107 81 შ.რ.თ 645

დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1960 - 61 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

22108 81 შ.რ.თ 646

დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1960 - 61 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე.

ქაღალდი კარგი

22109 81 შ.რ.თ 647
სეზონის გახსნა. 1960 - 61 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22110 81 შ.რ.თ 648

 გ.  სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1960 - 61 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე. მხატვარი  - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22111 81 შ.რ.თ 649

 გ.  სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1960 - 61 წწ. (წარმოდგენა 

ეძღვნება სომხეთში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებას). 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. 

ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22112 81 შ.რ.თ 650

გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ფიროსმანი". 1960 - 61 წწ. შოთა  

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი



22113 81 შ.რ.თ 651

 ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,ქარიშხალში". 1960 - 61 წწ. შოთა  

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ლ. მირცხულავა. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22114 81 შ.რ.თ 652

პ. კოჰოუტის - პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1960 - 61 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. მხატვარი - დ. თავაძე. 

ქაღალდი კარგი

22115 81 შ.რ.თ 653

პ. კაკაბაძის პიესა -  ,,ყვარყვარე თუთაბერი". 1960 - 61 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - დ. თავაძე.

ქაღალდი კარგი

22116 81 შ.რ.თ 654

ვ. როზოვის პიესა - ხალისიანი მეგობრები". 1960 - 61 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. დვალიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22117 81 შ.რ.თ 655

ვ. კანდელაკის პიესა - "ქართლის ჩირაღდნები". 1960 - 61 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დ. ანთაძე.

ქაღალდი კარგი

22118 81 შ.რ.თ 656

 ჯ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". 1960 - 61 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22119 81 შ.რ.თ 657

 ა. არბუზოვის პიესა - ,,ისინი შეხვდნენ ერთმნეთს". 1960 - 61 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22120 81 შ.რ.თ 658

უ. შექსპირის პიესა - ,,ჰამლეტი". 1960 - 61 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დიმ. 

ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

22121 81 შ.რ.თ 659

რ. ებრალიძის პიესა - ,,თანამედროვე ტრაგედია". შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

22122 81 შ.რ.თ 660

გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ფიროსმანი". 1960 - 61 წწ. 

(მიძღვნილი საქართველოს გასაბჭოების 40 წლისადმი). შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22123 81 შ.რ.თ 661

ვ. კანდელაკის პიესა - ,,ქართლის ჩირაღდნები". 1960 - 61 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დ. ანთაძე. 

ქაღალდი კარგი

22124 81 შ.რ.თ 662

ს. კლდიაშვილის პიესა - ,,ქარიშხალში". პრემიერა. 1960 - 61 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ლ. მირცხულავა.

ქაღალდი კარგი

22125 81 შ.რ.თ 663

კნუდ სენდერბიუს პიესა - ,,ქალთა აჯანყება". 1960 - 61 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატირ. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22126 81 შ.რ.თ 664

კნუდ სენდერბიუს პიესა - ,,ქალთა აჯანყება". 1960 - 61 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22127 81 შ.რ.თ 665
 გ. ხუხაშვილის პიესა - ,,ზღვის შვილები". 1961 - 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22128 81 შ.რ.თ 666

 გ. ხუხაშვილის პიესა - ,,ზღვის შვილები". 1961 - 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22129 81 შ.რ.თ 667

 გ. ხუხაშვილის პიესა - ,,ზღვის შვილები". 1961 - 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22130 81 შ.რ.თ 668

 გ. ხუხაშვილის პიესა - ,,ზღვის შვილები". 1961- 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22131 81 შ.რ.თ 669

 გ. მდივნის პიესა - ,,ტერეზას დაბადების დღე". პრემიერა. 1961- 

62 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი



22132 81 შ.რ.თ 670

 გ. მდივნის პიესა - ,,ტერეზას დაბადების დღე". პრემიერა. 1961 - 

62 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

22133 81 შ.რ.თ 671

 გ. მდივნის პიესა - ,,ტერეზას დაბადების დღე". პრემიერა. 1961- 

62 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

22134 81 შ.რ.თ 672

სოფოკლეს პიესა - ,,ოიდოპოს მეფე". 1961 - 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

22135 81 შ.რ.თ 673

რ. ნეშის პიესა - ,,წვიმის გამყიდველი". 1961 - 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ბ. კობახიძე.

ქაღალდი კარგი

22136 81 შ.რ.თ 674

რ. ნეშის პიესა - ,,წვიმის გამყიდველი". პრემიერა. 1961- 62 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ბ. კობახიძე.

ქაღალდი კარგი

22137 81 შ.რ.თ 675

ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1961- 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ანთაძე. 

ქაღალდი კარგი

22138 81 შ.რ.თ 676
გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,ფიროსმანი". 1961 - 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22139 81 შ.რ.თ 677
გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ფიროსმანი". 1961 - 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22140 81 შ.რ.თ 678

რ. ებრალიძის პიესა - ,,თანამედროვე ტრაგედია". 1961 - 62 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი.  რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

22141 81 შ.რ.თ 679

სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1961- 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. - ხორავა.

ქაღალდი კარგი

22142 81 შ.რ.თ 680

სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა - ,,ღალატი". 1961 - 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - აკ. - ხორავა.

ქაღალდი კარგი

22143 81 შ.რ.თ 681

მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნ. ბარათაშვილი". 1961 - 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22144 81 შ.რ.თ 682

მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნ. ბარათაშვილი". 1961- 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22145 81 შ.რ.თ 683

კ. გოლდონის პიესა - ,,დიასახლისი". 1961- 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22146 81 შ.რ.თ 684

კ. გოლდონის პიესა - ,,დიასახლისი". 1961- 62 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22147 81 შ.რ.თ 685

მ. მრევლიშვილის პიესა - ,,ნ. ბარათაშვილი". 1962 - 63 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22148 81 შ.რ.თ 686

ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1962- 63 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ანთაძე. 

ქაღალდი კარგი

22149 81 შ.რ.თ 687
დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ამირანი". 1962 - 63 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22150 81 შ.რ.თ 688

დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1962 - 63 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი



22151 81 შ.რ.თ 689

დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ბახტრიონი". 1962 - 63 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

22152 81 შ.რ.თ 690

გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ჭინჭრაქა". 1962 - 63 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22153 81 შ.რ.თ 691

გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ჭინჭრაქა". 1962 - 63 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22154 81 შ.რ.თ 692

ო. იოსელიანის პიესა - ,,ადამიანი იბადება ერთხელ". 1962 - 63 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი კარგი

22155 81 შ.რ.თ 693

ო. იოსელიანის პიესა - ,,ადამიანი იბადება ერთხელ". 1962 - 63 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. 

ქაღალდი საშუალო

22156 81 შ.რ.თ 694
სააბონიმენტო აფიშა.  1963 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

22157 81 შ.რ.თ 695
დ. გაჩეჩილაძის პიესა - ,,ამირანი". 1963 - 64 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22158 81 შ.რ.თ 696
ა. სულაკაურის პიესა - ,,წყალდიდობა". 1963 - 64 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22159 81 შ.რ.თ 697

ა. სულაკაურის პიესა - ,,წყალდიდობა". პრემიერა. 1963 - 64 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22160 81 შ.რ.თ 698

პ. კოჰოუტის პიესა - ,,როცა ასეთი სიყვარულია". 1963 - 64 წწ. 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. მხატვარი - დ. თავაძე. 

ქაღალდი კარგი

22161 81 შ.რ.თ 699

რ. სტურუას და გ. ქავთარაძის პიესა - ,,ბრალდება". 1963 - 64 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22162 81 შ.რ.თ 700

ი. შტოკის პიესა - "ღვთაებრივი კომედია". 1963 - 64 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. კობახიძე. 

ქაღალდი კარგი

22163 81 შ.რ.თ 701

ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1963 - 64 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ანთაძე. 

ქაღალდი კარგი

22164 81 შ.რ.თ 702

ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1963 - 64 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ანთაძე. 

ქაღალდი კარგი

22165 81 შ.რ.თ 703
ო. მამფორიას პიესა - ,,მეტეხი". 1963 - 64 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22166 81 შ.რ.თ 704

უ. შექსპირის პიესა - ,,ზაფხულის ღამის სიზმარი". პრემიერა. 

(შექსპირის დაბადების 400 წლისთავისადმი მიძღვილი საღამო). 

1964 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22167 81 შ.რ.თ 705
ა. მილერის პიესა - ,,სეილემის პროცესი". 1964 - 65 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22168 81 შ.რ.თ 706

ახალგაზრდული სპექტაკლი ,,სიბრძნე სიცრუისა". 1964 - 65 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი.

ქაღალდი კარგი

22169 81 შ.რ.თ 707
თ. მამფორიას პიესა - ,,მეტეხის ჩრდილში". 1964 - 65 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22170 81 შ.რ.თ 708

ი. კარაჯალეს პიესა - ,,დაკარგული ბარათი". 1964 - 65 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. ჯალიაშვილი.

ქაღალდი კარგი



22171 81 შ.რ.თ 709
ვ. როზოვის პიესა - ,,ვახშმობის წინ". 1964 - 65 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22172 81 შ.რ.თ 710

ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1965- 66 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რჟ. 

- დ. ანთაძე.

ქაღალდი კარგი

22173 81 შ.რ.თ 711

ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1965 - 66 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რჟ. 

- დ. ანთაძე.

ქაღალდი კარგი

22174 81 შ.რ.თ 712

ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1965- 66 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემური თეატრი. რჟ. - 

დ. ანთაძე.

ქაღალდი კარგი

22175 81 შ.რ.თ 713

ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1965- 66 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რჟ. 

- დ. ანთაძე.

ქაღალდი კარგი

22176 81 შ.რ.თ 714

ვ. დარასელის პიესა - ,,სიმღერა შევარდენზე''.  1965- 66 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22177 81 შ.რ.თ 715

ვ. დარასელის პიესა - ,,სიმღერა შევარდენზე''.  1965- 66 წწ.  შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22178 81 შ.რ.თ 716

კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,მოვიგონოთ ჩვენი ახალგაზრდობა". 1965 - 

66 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22179 81 შ.რ.თ 717

კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,მოვიგონოთ ჩვენი ახალგაზრდობა". 1965 - 

66 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22180 81 შ.რ.თ 718

ნ. აზიანის პიესა - ,,უკნასკნელი მასკარადი". 1965 - 1966 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. ჟორდანია.

ქაღალდი კარგი

22181 81 შ.რ.თ 719

ნ. აზიანის პიესა - ,,უკნასკნელი მასკარადი". 1965 - 1966 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელწიფო აკადემური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. ჟორდანია.

ქაღალდი კარგი

22182 81 შ.რ.თ 720

უ. შექსპირის პიესა - "მეფე ლირი". პრემიერა.  1965 - 66 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22183 81 შ.რ.თ 721

ნ. დუმბაძის პიესა - ,,მზიანი ღამე". 1965 - 66 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა. 

ქაღალდი კარგი

22184 81 შ.რ.თ 722

მ. ელიოზიშვილის პიესა - ,,ბებერი მეზურნეები". 1964 - 65 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22185 81 შ.რ.თ 723

ა. მილერის პიესა - ,, სეილემის პროცესი". 1965 - 66 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22186 81 შ.რ.თ 724
სააბონენტო აფიშა. რეპერტუარი. 1965 - 66 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი საშუალო

22187 81 შ.რ.თ 725

უ. შექსპირის პიესა - ,, Кароль Лир ''.  1966 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სუნდუკიანის 

სახელობის თეატრში. 

ქაღალდი კარგი

22188 81 შ.რ.თ 726

ნ. დუმბაძის პიესა - ,,მზიანი ღამე". 1966 - 67 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა. 

ქაღალდი კარგი

22189 81 შ.რ.თ 727

ნ. დუმბაძის პიესა - ,,მზიანი ღამე". 1966 - 67 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა. 

ქაღალდი კარგი

22190 81 შ.რ.თ 728

ლ. ქიაჩელის პიესა - ,,გვადი ბიგვა". 1966 - 67 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო



22191 81 შ.რ.თ 729

მ. ელიოზიშვილის პიესა - ,,ბებერი მეზურნეები". პრემიერა. 1966 

- 67 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22192 81 შ.რ.თ 730

შ. რუსთაველის ,,ვეფხის ტყაოსანი". 1966 - 67 წწ.  პრემიერა. 

(რუსთაველისადმი მიძღვნილი საიუბილეო წარმოდგენა). შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22193 81 შ.რ.თ 731

შ. რუსთაველის ,,ვეფხის ტყაოსანი". 1966 - 67 წწ.  პრემიერა. 

(რუსთაველისადმი მიძღვნილი საიუბილეო წარმოდგენა). შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22194 81 შ.რ.თ 732

კ. გამსახურდიას ნოველა - ,,ხოგაის მინდია".  1966 - 67 წწ. (ს. 

ახმეტელის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სპექტაკლი). შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22195 81 შ.რ.თ 733

კ. გამსახურდიას ნოველა - ,,ხოგაის მინდია".  1966 - 67 წწ. (ს. 

ახმეტელის ხსოვნისადმი მიძღვნი სპექტაკლი). შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22196 81 შ.რ.თ 734

ე. ლაბიშის პიესა - ,,ჩარლის ქუდი". პრემიერა. 1966 - 67 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22197 81 შ.რ.თ 735

ანტუან დე სენტ - ეკზიუპერის პიესა - ,,პატარა უფლისწული". 

1966 - 67 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი, თ. 

მაღალაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22198 81 შ.რ.თ 736

ვ. დარასელის პიესა - ,,სიმღერა შევარდენზე''.  1966- 67 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22199 81 შ.რ.თ 737

ლ. სანიკიძის პიესა - ,,ქუთათურები". 1966 - 67 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ანთაძე. 

ქაღალდი კარგი

22200 81 შ.რ.თ 738
ჟან რობერის პიესა - ,,ვინ მოჰკლა კასტილი!". 1966 - 67 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22201 81 შ.რ.თ 739

უ. შექსპირის პიესა - ,,Король Лир ''. 1966 - 67 წწ. გასტროლი. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი მოსკოვის კრემლის სახელმწიფო თეატრში.

ქაღალდი კარგი

22202 81 შ.რ.თ 740

ა. მილერის პიესა - ,, Сеилемский процесс''. გასტროლი. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

მოსკოვის კრემლის სახელმწიფო თეატრში. რობერტ სტურუას 

დადგმა.

ქაღალდი კარგი

22203 81 შ.რ.თ 741

ნ. აზიანის პიესა - ,, Последний маскарад''. გასტროლი. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

მოსკოვის კრემლის სახელმწიფო თეატრში. რეჟისორი - გ. 

ჟორდანია. 

ქაღალდი კარგი

22204 81 შ.რ.თ 742

შ. რუსთაველის ,, Витязь в тигровой шкуре''. 1966 - 67 წწ. 

გასტროლი. შოთა რუსთაველის სახელობის სხელმწიფო  

აკადემიური თეატრი მოსკოვის კრემლის სახელმწიფო თეატრში. 

ქაღალდი კარგი

22205 81 შ.რ.თ 743

 სულხან - საბა ორბელიანის იგავ - არაკების მიხედვით  ნ. 

ხატისკაცის მიერ შექმნილი პიესა - ,, Мудрость вымысла ''. 

გასტროლი. 1966 - 67 წწ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი მოსკოვის კრემლის სახელმწიფო თეატრში. 

რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი, თ. მაღალაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22206 81 შ.რ.თ 744
საგასტროლო აფიშა. 1967 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი რუმინეთში. 
ქაღალდი კარგი



22207 81 შ.რ.თ 745
საგასტროლო აფიშა. 1967 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი რუმინეთში. 
ქაღალდი კარგი

22208 81 შ.რ.თ 746
საგასტროლო აფიშა. 1967 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი რუმინეთში. 
ქაღალდი კარგი

22209 81 შ.რ.თ 747

რეპერტუარი. 1967 - 68 წწ.  (საგასტროლო სპექტაკლები 

რუმინეთიდან დაბრუნების შემდეგ). შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.

ქაღალდი კარგი

22210 81 შ.რ.თ 748

რეპერტუარი. 1967 - 68 წწ.  (საგასტროლო სპექტაკლები 

რუმინეთიდან დაბრუნების შემდეგ). შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.

ქაღალდი კარგი

22211 81 შ.რ.თ 749

რეპერტუარი. 1967 - 68 წწ.  (საგასტროლო სპექტაკლები 

რუმინეთიდან დაბრუნების შემდეგ). შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.

ქაღალდი კარგი

22212 81 შ.რ.თ 750

გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ჭინჭრაქა". 1967 - 68 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

ფილარმონიის საზაფხულო თეატრში. რეჟისორი - მ. 

თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22213 81 შ.რ.თ 751

რ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,დენბურგის ზარები". 1967 - 68 წწ. 

პრემიერა. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - გ. ქავთარაძე.

ქაღალდი საშუალო

22214 81 შ.რ.თ 752

რ. ებრალიძისა და ს. დოლიძის პიესა - ,,ჩვენ, მისი 

უდიდებულესობა". პრემიერა. 1967 - 68 წწ. ( ოქტომბრის 

რევოლუციის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი სპექტაკლი).  

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი . რეჟისორი - გ. ქავთარაძე. 

ქაღალდი კარგი

22215 81 შ.რ.თ 753

რეპერტუარი. 1967 - 68 წწ.  (ოქტომბრის რევოლუციის 50 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სპექტაკლები).  შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.

ქაღალდი კარგი

22216 81 შ.რ.თ 754

მ. გორკის პიესა - ,, მდაბიონი". პრემიერა. 1967 - 68 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. ტოვსტონოგოვი. 

ქაღალდი კარგი

22217 81 შ.რ.თ 755
საგასტროლო აფიშა. 1967 - 68 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22218 81 შ.რ.თ 756
ლ. ქიაჩელის პიესა - ,,გვადი ბიგვა". 1968 - 69 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22219 81 შ.რ.თ 757

რ. ებრალიძისა და ს. დოლიძის პიესა - ,,ჩვენ, მისი 

უდიდებულესობა". 1968 - 69 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22220 81 შ.რ.თ 758
ჟან ანუის პიესა - ,,ანტიგონე". 1967-  68 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22221 81 შ.რ.თ 759
ჟან ანუის პიესა - ,,ანტიგონე". 1967-  68 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22222 81 შ.რ.თ 760
ჟან ანუის პიესა - ,,ანტიგონე". პრემიერა. 1967-  68 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22223 81 შ.რ.თ 761

მოლიერის პიესა - ,,გააზნაურებული მდაბიონი". 1968 - 69 წწ. 

შოთა  რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - გ. ჟორდანია. 

ქაღალდი კარგი

22224 81 შ.რ.თ 762

გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ჭინჭრაქა". 1968 - 69 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22225 81 შ.რ.თ 763

გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ჭინჭრაქა". 1968 - 69 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი



22226 81 შ.რ.თ 764

გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ჭინჭრაქა". 1968 - 69 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22227 81 შ.რ.თ 765

ნ. დუმბაძის პიესა - ,,მზიანი ღამე". 1968  - 69 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22228 81 შ.რ.თ 766

სარეპერტუარო აფიშა. 1969  -70 წწ. ( ვ. ლენინის დაბადების 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო აფიშა). შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22229 81 შ.რ.თ 767
სარეპერტუარო აფიშა. 1969 - 70 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი

22230 81 შ.რ.თ 768

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 

პრემიერა. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე, რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22231 81 შ.რ.თ 769

მ. ელიოზიშვილის პიესა - ,,დათვები". 1969 - 70 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ლ. იოსელიანი.

ქაღალდი კარგი

22232 81 შ.რ.თ 770

ს. ჟღენტის პიესა - ,, მიწის შვილები". 1969 - 70 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22233 81 შ.რ.თ 771

ჟან ანუის პიესა - "ანტიგონე". 1969 - 70 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. 

თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22234 81 შ.რ.თ 772

 მ. ბულგაკოვის პიესა - ,,ფარისეველთა შეთქმულება". 1970 - 71 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ლ. მირცხულავა.

ქაღალდი კარგი

22235 81 შ.რ.თ 773

თ. ჭილაძის პიესა - ,,მოულოდნელი სტუმარი". პრემიერა. 1970 - 

71 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე. 

ქაღალდი კარგი

22236 81 შ.რ.თ 774

დ. კლდიშვილის პიესა - ,,დარისპანის გასაჭირი" და ,,ირინეს 

ბედნიერება". 1970 - 71 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.

ქაღალდი კარგი

22237 81 შ.რ.თ 775

ტ. უილიამსის პიესა - ,,შუშის სამხეცე". 1970 - 71 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. კუჭუხიძე.

ქაღალდი კარგი

22238 81 შ.რ.თ 776

ტ. უილიამსის პიესა - ,,შუშის სამხეცე". 1970 - 71 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - მ. კუჭუხიძე.

ქაღალდი კარგი

22239 81 შ.რ.თ 777

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 1970 - 

71 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე, რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22240 81 შ.რ.თ 778

ნ. დუმბაძის პიესა - ,,მზიანი ღამე". 1970 - 71 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ.სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22241 81 შ.რ.თ 779

ა. მილერის პიესა - ,,სეილემის პროცესი". 1970 - 71 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22242 81 შ.რ.თ 780

ჟ. ანუის პიესა - ,,ანტიგონე". 1971 - 72 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. 

თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22243 81 შ.რ.თ 781

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". (მე  - 

100 წარმოდგენა). 1971 - 72 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე, რ. 

სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22244 81 შ.რ.თ 782

მ. ბულგაკოვის პიესა - ,,ფარისეველთა შეთქმულება". პრემიერა. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ლ. მირცხულავა.

ქაღალდი კარგი



22245 81 შ.რ.თ 783

თ. ჭილაძის პიესა - ,,მოულოდნელი სტუმარი". პრემიერა. 1971 - 

72 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე. 

ქაღალდი კარგი

22246 81 შ.რ.თ 784

ჟ. ანუის პიესა - ,,მედეა". 1971 - 72 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. 

თუმანიშვილი.

ქაღალდი კარგი

22247 81 შ.რ.თ 785

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". (კ. 

მარჯანიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საიუბილეო საღამო.) 1972 - 73  წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. 

ჩხეიძე, რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22248 81 შ.რ.თ 786

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 1972 - 

73  წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე, რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22249 81 შ.რ.თ 787

ი. დვორეცკის პიესა - ,,უცხო კაცი". პრემიერა. 1972 - 73 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.

ქაღალდი კარგი

22250 81 შ.რ.თ 788

კ. ლორთქიფანიძის პიესა - ,, კოლხეთის ცისკარი". 1972 - 73 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22251 81 შ.რ.თ 789

ნ. დუმბაძის პიესა - ,,საბრალდებო დასკვნა". პრემიერა. 1972 - 73 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი.

ქაღალდი კარგი

22252 81 შ.რ.თ 790
მიმდინარე რეპერტუარი. 1973 - 74 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22253 81 შ.რ.თ 791

პ. კაკაბაძის პიესა -  ,,ყვარყვარე". პრემიერა. 1973 - 74  წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22254 81 შ.რ.თ 792

ნ. დუმბაძის პიესა - ,,საბრალდებო დასკვნა". პრემიერა. 1973 - 74 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი.

ქაღალდი კარგი

22255 81 შ.რ.თ 793
ა. ცაგარელის პიესა - ,,ხანუმა". 1973 - 74 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი

22256 81 შ.რ.თ 794

ფ. ლორკას პიესა - ,,ბერნარდა ალბას სახლი". 1973 - 74 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.

ქაღალდი მძიმე

22257 81 შ.რ.თ 795

ფ. ლორკას პიესა - ,,ბერნარდა ალბას სახლი". 1973 - 74 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.

ქაღალდი კარგი

22258 81 შ.რ.თ 796

რ. თაბუკაშვილის პიესა -  "რაიკომის მდივანი". პრემიერა. 1973 - 

74 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი მძიმე

22259 81 შ.რ.თ 797

რ. თაბუკაშვილის პიესა -  ,,რაიკომის მდივანი". პრემიერა. 1973 - 

74 წ. შოთა  რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი საშუალო

22260 81 შ.რ.თ 798

რ. თაბუკაშვილის პიესა -  ,,რაიკომის მდივანი". პრემიერა. 1973 - 

74 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22261 81 შ.რ.თ 799

რ. თაბუკაშვილის პიესა -  ,,რაიკომის მდივანი". პრემიერა. 1973 - 

74 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22262 81 შ.რ.თ 800

ჟან ანუის პიესა - ,,ანტიგონე". 1974 - 75 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. 

თუმანიშვილი.

ქაღალდი მძიმე



22263 81 შ.რ.თ 801

გ. ფანჯიკიძის პიესა - ,,მეშვიდე ცა.". 1974 - 75 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. ქავთარაძე.

ქაღალდი საშუალო

22264 81 შ.რ.თ 802

გ. ფანჯიკიძის პიესა - ,,მეშვიდე ცა.". პრემიერა. 1974 - 75 წწ. 

შოთა  რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - გ. ქავთარაძე.

ქაღალდი საშუალო

22265 81 შ.რ.თ 803

ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა -  ,,ღალატი". 1974 - 75 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი საშუალო

22266 81 შ.რ.თ 804

ალ. სუმბათაშვილი - იუჟინის პიესა -  ,,ღალატი". 1974 - 75 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22267 81 შ.რ.თ 805

ვ. როზოვის პიესა - ,,სიტუაცია".  პრემიერა. 1974 - 75 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.

ქაღალდი საშუალო

22268 81 შ.რ.თ 806

ვ. როზოვის პიესა - ,,სიტუაცია". პრემიერა. 1974 - 75 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.

ქაღალდი საშუალო

22269 81 შ.რ.თ 807
უ. შექსპირის პიესა - ,,რომეო და ჯულიეტა". 1974 - 75 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22270 81 შ.რ.თ 808

ა. ცაგარელის პიესა - ,,ხანუმა". 1974 - 75 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 

სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22271 81 შ.რ.თ 809

ა. ცაგარელის პიესა - ,,ხანუმა". 1974 - 75 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ თეატრი. რეჟისორი - რ. 

სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22272 81 შ.რ.თ 810

ა. გეწაძის პიესა - ,,პაემანი ცაში". 1974 - 75 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ლ. მირცხულავა.

ქაღალდი კარგი

22273 81 შ.რ.თ 811

ა. გეწაძის პიესა - ,,პაემანი ცაში". პრემიერა. 1974 - 75 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ლ. მირცხულავა.

ქაღალდი კარგი

22274 81 შ.რ.თ 812
ნ. დუმბაძის პიესა - -,,საბრალდებო დასკვანა". 1974 - 75 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22275 81 შ.რ.თ 813

ვ. როზოვის პიესა - ,,სიტუაცია". პრემიერა. 1974 - 75 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.

ქაღალდი კარგი

22276 81 შ.რ.თ 814

სოფოკლეს პიესა - -,,ოიდიპოს მეფე". 1975 - 76 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი 

მეტეხის ტაძარში. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.

ქაღალდი კარგი

22277 81 შ.რ.თ 815

სოფოკლეს პიესა - -,,ოიდიპოს მეფე". 1975 - 76 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  

მეტეხის ტაძარში. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.

ქაღალდი კარგი

22278 81 შ.რ.თ 816

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". პრემიერა. 1975 - 76 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი

22279 81 შ.რ.თ 817

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". პრემიერა. 1975 - 76 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22280 81 შ.რ.თ 818

ალ. ჩხაიძის პიესა - ,,დაბრუნება". პრემიერა. 1975 - 76 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ბ. კობახიძე. 

ქაღალდი კარგი

22281 81 შ.რ.თ 819

ე. ბელმანის პიესა  - ,,დასაწყისი". პრემიერა. 1975 - 76 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი



22282 81 შ.რ.თ 820

ნ. ოსტროვსკის რომანის ,,როგორ იწრთობოდა ფოლადის" 

მიხედვით შექმნილი პიესა - ,,რამოდენიმე ეპიზოდი კომუნისტის 

ცხოვრებიდან".                     1975 - 76 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიურიი თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22283 81 შ.რ.თ 821

ლესინგის  პიესა - ,,ნათან ბრძენი". პრემიერა. 1975 - 76 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ვ. ვაქსმუტი.

ქაღალდი კარგი

22284 81 შ.რ.თ 822

ლესინგის პიესა  -  ,,ნათან ბრძენი".  1975 - 76 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ვ. ვაქსმუტი.

ქაღალდი კარგი

22285 81 შ.რ.თ 823

ნ. წულეისკირის პიესა - ,,თუთარჩელა". 1975 - 76 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი.

ქაღალდი კარგი

22286 81 შ.რ.თ 824

პ. კაკაბაძის პიესა - ,,ყვარყვარე". 1975 - 76 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 

სტურუა.

ქაღალდი მძიმე

22287 81 შ.რ.თ 825

გ. ფანჯიკიძის პიესა - ,,მეშვიდე ცა". (სპექტაკლი ეძღვნება 

ქართული თეატრის დღეს).  1975 - 76 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. 

ქავთარაძე.

ქაღალდი კარგი

22288 81 შ.რ.თ 826

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 1975 - 

76 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე და რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22289 81 შ.რ.თ 827

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". პრემიერა. 1976 - 77 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22290 81 შ.რ.თ 828

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". პრემიერა. 1976 - 77 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22291 81 შ.რ.თ 829

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". პრემიერა. 1976 - 77 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22292 81 შ.რ.თ 830

ნ. წულეისკირის პიესა - ,,თუთარჩელა". პრემიერა. 1976 - 77 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი.

ქაღალდი კარგი

22293 81 შ.რ.თ 831

ალ. ჩხეიძის პიესა - ,,თავისუფალი თემა". პრემიერა. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. ჩხეიძე. 

ქაღალდი კარგი

22294 81 შ.რ.თ 832

ალ. ჩხეიძის პიესა - ,,თავისუფალი თემა". შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 

ჩხეიძე. 

ქაღალდი კარგი

22295 81 შ.რ.თ 833

ალ. ჩხეიძის პიესა - ,,თავისუფალი თემა". შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 

ჩხეიძე. 

ქაღალდი კარგი

22296 81 შ.რ.თ 834

ალ. ჩხაიძის პიესა - ,,დაბრუნება". 1976 - 77 წწ.  შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ბ. კობახიძე. 

ქაღალდი კარგი

22297 81 შ.რ.თ 835

ნ. დუმაბაძის პიესა - ,,საბრალდებო დასკვნა". (მე - 200 

წარმოდგენა). 1976 - 77 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22298 81 შ.რ.თ 836

ა. ლიივესის პიესა - ,,მონოლისკი". 1976 - 77 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი.

ქაღალდი კარგი

22299 81 შ.რ.თ 837

ა. ლიივესის პიესა - ,,მონოლისკი". პრემიერა. 1976 - 77 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი.

ქაღალდი კარგი



22300 81 შ.რ.თ 838

უ. შექსპირის პიესა  - ,, ანტონიუს და კლეოპატრა". პრემიერა. 

1976 - 77 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი და მხატვარი - თ. 

სუმბათაშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22301 81 შ.რ.თ 839

მ. ჯავახიშვილის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა - 

,,ქალის ტვირთი". პრემიერა.  1976 - 77 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. 

ჩხეიძე. 

ქაღალდი კარგი

22302 81 შ.რ.თ 840
მიმდინარე რეპერტუარი. 1976 - 77 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22303 81 შ.რ.თ 841
მიმდინარე რეპერტუარი. 1976 - 77 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22304 81 შ.რ.თ 842
მიმდინარე რეპერტუარი. 1976 - 77 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22305 81 შ.რ.თ 843

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 - 78 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟ - რ. სტურუა. 

ქაღალდი კარგი

22306 81 შ.რ.თ 844

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". ( ეძღვნება ბ. 

ბრეხტის დაბადების 90 წლის იუბილეს). 1977 - 78 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟ - რ. სტურუა. 

ქაღალდი კარგი

22307 81 შ.რ.თ 845

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". (მე - 200 

წარმოდგენა). 1977 - 78 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟ - რ. სტურუა. 

ქაღალდი კარგი

22308 81 შ.რ.თ 846

ბ. ბრეხტის პიესა - " მდაბიოთა ქორწილი". 1977 - 78 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

რეჟისორი - მ. გრუნერი.

ქაღალდი კარგი

22309 81 შ.რ.თ 847

მ. გეგიას პიესა - ,,სიცრუენი". 1977 - 78 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რჟ. - ნ. 

კვასხვაძე.

ქაღალდი კარგი

22310 81 შ.რ.თ 848

ალ. ჩხაიძის პიესა - ,,თავისუფალი თემა". 1977 - 78 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ თეატრი. 

რეჟისორი - ალ. ჩხაიძე. 

ქაღალდი კარგი

22311 81 შ.რ.თ 849

ალ. ჩხაიძის პიესა - ,,თავისუფალი თემა". 1977 - 78 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ალ. ჩხაიძე. 

ქაღალდი კარგი

22312 81 შ.რ.თ 850

გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". პრემიერა. 1977 - 78 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ.ლაპიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22313 81 შ.რ.თ 851

ნ. დუმბაძე. ,,მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი". 1977 - 78 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირი თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22314 81 შ.რ.თ 852

ნ. დუმბაძე. ,,მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი". 1977 - 78 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი მძიმე

22315 81 შ.რ.თ 853

ნ. ხატისკაცის პიესა - ,,შუშანიკის მარტვილობა". (იაკობ 

ცურტაველის ,,შუშანიკის წამების მიხედვით''). 1977 - 78 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ თეატრი. 

რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი.

ქაღალდი კარგი

22316 81 შ.რ.თ 854

ა. ლიივესის პიესა - ,,მონოლისკი". 1977 - 78 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი.

ქაღალდი კარგი

22317 81 შ.რ.თ 855

ე. გაბრილოვიჩისა და ი. რაიზმანის პიესა - ,,ჩვენი 

თანამედროვე". 1977 - 78 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი



22318 81 შ.რ.თ 856

პიესა - ,,უარყოფა". იაკობ ცურტაველის ,,შუშანიკის წამების" 

მიხედვით. 1977 - 78 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიუირ თეატრი. 

ქაღალდი საშუალო

22319 81 შ.რ.თ 857

მ. გეგიას პიესა - ,,სიცრუენი". 1977 - 78 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რჟ. - ნ. 

კვასხვაძე.

ქაღალდი საშუალო

22320 შ.რ.თ 858
ბ. ბრეხტის პიესა -  ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 - 78 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის საელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22321 81 შ.რ.თ 859
მიმდინარე რეპერტუარი. 1977 - 78 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22322 81 შ.რ.თ 860
ანტონიო ბუერო ვალიეხოს პიესა - ,,ოცნება". 1978 - 79 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22323 81 შ.რ.თ 861
გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1978 - 79 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22324 81 შ.რ.თ 862

უ. შექსპირის პიესა - ,,ცხოვრება და სიკვდილი მეფე რიჩარდ 

მესამის".                 1978 - 79 წწ.  შოთა  რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22325 81 შ.რ.თ 863

ლ. ტოლსტოის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა -  

,,მეუფება წყვდიადისა". 1978 - 79 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22326 81 შ.რ.თ 864
ბ. ბრეხტის პიესა - -,,კავკასიური ცარცის წრე". 1978 - 79 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22327 81 შ.რ.თ 865

ნ. ხატისკაცის პიესა - ,,შუშანიკის მარტვილობა". (იაკობ 

ცურტაველის ,,შუშანიკის წამების მიხედვით''). 1978 - 79 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი.

ქაღალდი კარგი

22328 81 შ.რ.თ 866

ნ. ხატისკაცის პიესა - ,,შუშანიკის მარტვილობა". (იაკობ 

ცურტაველის ,,შუშანიკის წამების მიხედვით''). 1978 - 79 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი.

ქაღალდი საშუალო

22329 81 შ.რ.თ 867

იუჯინ ო ნილის პიესა - ,,სიყვარული თელებქვეშ". 1978 - 79 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.

ქაღალდი კარგი

22330 81 შ.რ.თ 868

იუჯინ ო ნილის პიესა - ,,სიყვარული თელებქვეშ". 1978 - 79 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.

ქაღალდი კარგი

22331 81 შ.რ.თ 869

იუჯინ ო ნილის პიესა - ,,სიყვარული თელებქვეშ". 1978 - 79 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.

ქაღალდი კარგი

22332 81 შ.რ.თ 870

იუჯინ ო ნილის პიესა - ,,სიყვარული თელებქვეშ". 1978 - 79 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.

ქაღალდი კარგი

22333 81 შ.რ.თ 871
გ. სუნდუკიანის პიესა - ,,პეპო". 1978 - 79 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახლმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

22334 81 შ.რ.თ 872

ლ. ტოლსტოის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა -  

,,მეუფება წყვდიადისა". პრემიერა. 1978 - 79 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22335 81 შ.რ.თ 873
ანტონიო ბუერო ვალიეხოს პიესა - ,,ოცნება". 1978 - 79 წწ. შოთა 

რუსთაველის  სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22336 81 შ.რ.თ 874

უ. შექსპირის პიესა - ,,ცხოვრება და სიკვდილი მეფე რიჩარდ 

მესამის". 1978 - 79 წწ. შოთა  რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22337 81 შ.რ.თ 875

ალ. ჩხეიძის პიესა - ,, თავისუფალი თემა". 1978 - 79 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. ჩხეიძე.

ქაღალდი კარგი



22338 81 შ.რ.თ 876

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 1978 - 

79 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - თ. ჩხეიძე.

ქაღალდი კარგი

22339 81 შ.რ.თ 877

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1979 - 80 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22340 81 შ.რ.თ 878

თ. ჭილაძის პიესა - ,,როლი დამწყები მსახიობისთვის". 1979 - 80 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22341 81 შ.რ.თ 879

თ. ჭილაძის პიესა - ,,როლი დამწყები მსახიობისთვის". 1979 - 80 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22342 81 შ.რ.თ 880

თ. ჭილაძის პიესა - ,,როლი დამწყები მსახიობისთვის". 1979 - 80 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22343 81 შ.რ.თ 881

თ. ჭილაძის პიესა - ,,როლი დამწყები მსახიობისთვის". 1979 - 80 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22344 81 შ.რ.თ 882

ნ. წულეისკირის პიესა - ,,დავით აღმანეშენებლის ქვა". 1979 - 80 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22345 81 შ.რ.თ 883
სეზონის გახსნა. 1979 - 80 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22346 81 შ.რ.თ 884

ა. გელმანის პიესა - ,,ჩვენ ქვემორე ხელისმომწერნი". პრემიერა. 

1979 - 80 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიუირ  თეატრი. რეჟისორი - გ. ანთაძე.

ქაღალდი კარგი

22347 81 შ.რ.თ 885

,,რეკვიემი". 1979 - 80 წწ. ( თეატრის ახალგაზრდობა დიდი 

სამამულო ომის 35 - ე წლისთავს უძღვნის ექსპერიმენტალურ 

სპექტაკლს.) შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22348 81 შ.რ.თ 886

მ. შატროვის პიესა - ,,ლურჯი ცხენები წითელ ბალახზე". 1979 - 

80 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22349 81 შ.რ.თ 887

ე. გაბრილოვიჩისა და ი. რაიზმანის პიესა - ,,ჩვენი 

თანამედროვე". 1979 - 80 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22350 81 შ.რ.თ 888

მოლიერის პიესა - ,, ტარტიუფი ანუ მეფეა დარბაზში". 1979 - 80 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირი  

თეატრი. რეჟისორი ნ. ხატისკაცი.

ქაღალდი მძიმე

22351 81 შ.რ.თ 889

კ. ჰიგინსისა და ჟ. კარიერის პიესა - ,,ჰაროლდი და მოდი". 1979 - 

80 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - გ. სიხარულიძე.

ქაღალდი კარგი

22352 81 შ.რ.თ 890

ალ. ჩხაიძის პიესა - ,,თავისუფალი თემა". 1979 - 80 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. ჩხაიძე. 

ქაღალდი საშუალო

22353 82 შ.რ.თ 891

თ. მეტრეველის პიესა - ,,შეშლილი, შეშლილი ახალი წელი". 

1980 - 81 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22354 82 შ.რ.თ 892

თ. მეტრეველის პიესა - ,,შეშლილი, შეშლილი ახალი წელი". 

პრემიერა. 1980 - 81 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი კარგი



22355 82 შ.რ.თ 893

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1980 - 81 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22356 82 შ.რ.თ 894

კ. გოლდონის პიესა - ,,მშვენიერი ქართველი ქალი". 1980 - 81 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22357 82 შ.რ.თ 895

ნ. წულეისკირისა და  გ. გეგეჭკორის პიესა -  ,,ძველი სამრეკლო". 

1980 - 81 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. გეგეჭკორი.

ქაღალდი კარგი

22358 82 შ.რ.თ 896

პიესა - ,,ვარიაციები თანამედროვე თემაზე". 1980- 81 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22359 82 შ.რ.თ 897

კ. გოლდონის პიესა - ,, Прекрасная грузинка ''- "მშვენიერი 

ქართველი ქალი". 1981 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი კიევის, ლ. უკრაინკას 

სახელობის  სახელმწიფო აკადემიურ რუსულ დრამატულ   

თეატრში.  რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22360 82 შ.რ.თ 898

ბ. ბრეხტის პიესა - ,, Кавказский меловой круг''. 1981 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

კიევის, ლ. უკრაინკას სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

რუსულ დრამატულ  თეატრში. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22361 82 შ.რ.თ 899

ბ. ბრეხტის პიესა - ,, Кавказский меловой круг''. 1981 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

კიევის, ლ. უკრაინკას სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ 

რუსულ დრამატულ  თეატრში. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22362 82 შ.რ.თ 900

უ. შექსპირის პიესა - ,, Ричард  III ''. 1981 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი კიევის, ლ. 

უკრაინკას სახელობის  სახელმწიფო აკადემიურ რუსულ 

დრამატულ თეატრში. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22363 82 შ.რ.თ 901

ა. გრიფიუსის პიესა - ,,ქეთევან ქართველი - ანუ გაუტეხელი 

სიმტკიცე". 1981 - 82 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიუირ თეატრი. რეჟისორი - ჰ.   ვედეკინდი.

ქაღალდი კარგი

22364 82 შ.რ.თ 902
უ. ლიუსის პიესა - ,, ამჰერსტის მშვენება". 1981 - 82 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22365 82 შ.რ.თ 903

უ. შექსპირის პიესა - ,,რიჩარდ III". 1981-82 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 

სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22366 82 შ.რ.თ 904

უ. შექსპირის პიესა - ,,რიჩარდ III". (მიძღვნილი რუსთაველის 

თეატრი 100 წლისთავისადმი"). 1981-82 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 

სტურუა.

ქაღალდი საშუალო

22367 82 შ.რ.თ 905

უ. შექსპირის პიესა - ,,რიჩარდ III". (მიძღვნილი რუსთაველის 

თეატრი 100 წლისთავისადმი"). 1981-82 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 

სტურუა.

ქაღალდი საშუალო

22368 82 შ.რ.თ 906

ლ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,ათვინიერებენ მიმინოს". 1981 - 82 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

22369 82 შ.რ.თ 907

ლ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,ათვინიერებენ მიმინოს". პრემიერა. 

1981 - 82 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი.

ქაღალდი საშუალო



22370 82 შ.რ.თ 908

მოლიერის პიესა - ,,ტარტიუფი ანუ მეფეა დარბაზში". 1981 - 82 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22371 82 შ.რ.თ 909

პიესა - ,,ვარიაციები თანამედროვე თემაზე". 1981 - 82 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22372 82 შ.რ.თ 910

შ. დადიანის პიესა - ,,გუშინდელნი". ( მიძღვნილი რუსთაველის 

თეატრის 100 წლისთავისადმი). 1981 - 82 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - თ. 

ჩხეიძე.

ქაღალდი კარგი

22373 82 შ.რ.თ 911

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". (მიძღვნილი 

რუსთაველის თეატრის 100 წლისთავისადმი). 1981 - 82 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟ - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22374 82 შ.რ.თ 912

თ. მეტრეველის პიესა - ,,შეშლილი, შეშილი, ახალი წელი". 1981 - 

82 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. ჩხეიძე.

ქაღალდი საშუალო

22375 82 შ.რ.თ 913

უ. დიუსის პიესა - ,,ამჰერსტის მშვენება". 1981 - 82 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. ჩხეიძე, რ. სტურუა.

ქაღალდი საშუალო

22376 82 შ.რ.თ 914

უ. შექსპირის პიესა - ,,ცხოვრება და სიკვდილი მეფე რიჩარდ 

მესამის". 1982 - 83  წწ. შოთა  რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22377 82 შ.რ.თ 915

ბ. ბრეხტის პიესა - ,, Кавказский  меловой круг''. 1982 - 83 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22378 82 შ.რ.თ 916

ა. შატროვის პიესა - ,,ლურჯი ცხენები წითელ ბალახზე". 1981 - 

82 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადმიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

ქაღალდი კარგი

22379 82 შ.რ.თ 917

რ. იბრაგიმბეკოვის პიესა - ,,დაკრძალვა კალიფორნიაში". 

პრემიერა.  1982 - 83 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი საშუალო

22380 82 შ.რ.თ 918

ლ. თაბუკაშვილის პიესა - ,, ათვინიერებენ მიმინოს". პრემიერა. 

1982 - 83 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22381 82 შ.რ.თ 919

დ. ზორინის პიესა - ,,რომაული კომედია". პრემიერა. 1983 - 84 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - გ. ლორთქიფანიძე.

ქაღალდი კარგი

22382 82 შ.რ.თ 920

დ. ზორინის პიესა - ,,რომაული კომედია". პრემიერა. 1983 - 84 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - გ. ლორთქიფანიძე.

ქაღალდი კარგი

22383 82 შ.რ.თ 921
შ. შამანაძის პიესა - ,,ღია შუშაბანდი". 1983 - 84 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმლწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22384 82 შ.რ.თ 922

ნ. წულეისკირის და გ. გეგეჭკორის პიესა - ,,ძველი სამრეკლო". 

1985 - 86 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. გეგეჭკორი.

ქაღალდი კარგი

22385 82 შ.რ.თ 923

შ. შამანაძის პიესა - ,,ერთხელ მხოლოდ ისიც ძილში". პრემიერა. 

1985 - 86 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმლწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. სიხარულიძე. 

ქაღალდი კარგი

22386 82 შ.რ.თ 924

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1985 - 86 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი



22387 82 შ.რ.თ 925

მ. კვესელავას პიესა - ,,ას ერგასის დღე". 1985 - 86 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22388 82 შ.რ.თ 926

ბ. ვასილევის პიესა - ,,ამაღამ მგონი იქნება ქარი". 1986 - 87 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22389 82 შ.რ.თ 927
პ. ტრავერსის პიესა - ,,მერი პოპინსი". 1986 - 87 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირი თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22390 82 შ.რ.თ 928

პ. ტრავერსის პიესა - ,,მერი პოპინსი". ,,პრემიერა. 1986 - 87 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირი 

თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22391 82 შ.რ.თ 929

თ. ჭილაძის პიესა - ,,როლი დამწყები მსახიობი ქალისთვის". 

1986 - 87 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22392 82 შ.რ.თ 930
უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი". 1986 - 87 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22393 82 შ.რ.თ 931

უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი". 1986 - 87 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22394 82 შ.რ.თ 932

უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი". პრემიერა. 1986 - 87 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22395 82 შ.რ.თ 933

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 1986 - 

87 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური 

თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22396 82 შ.რ.თ 934

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 1986 - 

87 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახლმწიფო აკადემიური 

თეატრი. 

ქაღალდი

22397 82 შ.რ.თ 935
პ. ტრავერსის პიესა - ,,მერი პოპინსი". 1987 - 88 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22398 82 შ.რ.თ 936

პ. ტრავერსის პიესა - ,,მერი პოპინსი". პრემიერა. 1987 - 88 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. 

ქაღალდი

22399 82 შ.რ.თ 937

შ. შამანაძის პიესა - ,,ერთხელ მხოლოდ ისიც ძილში". პრემიერა. 

1987- 88 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმლწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. სიხარულიძე. 

ქაღალდი კარგი

22400 82 შ.რ.თ 938

ბ. ვასილევის პიესა - ,,ამაღამ მგონი იქნება ქარი". 1987 - 88 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22401 82 შ.რ.თ 939

ბ. ვასილევის პიესა - ,,ამაღამ მგონი იქნება ქარი". 1987 - 88 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22402 82 შ.რ.თ 940

უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი". 1987 - 88 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22403 82 შ.რ.თ 941

უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი". 1987 - 88 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22404 82 შ.რ.თ 942
ი. სამსონაძის პიესა - ,,ბედნიერი ბილეთი". 1987 - 88 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22405 82 შ.რ.თ 943

ი. სამსონაძის პიესა - ,,ბედნიერი ბილეთი". პრემიერა. 1987 - 88 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აადემიური 

თეატრი.

ქაღალდი კარგი

22406 82 შ.რ.თ 944

ა. ჰაკეტისა და კ. გუდრიჩის პიესა - ,,ანა ფრანკის დღიური".  

პრემიერა. 1987 - 88 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ა. კვასხვაძე. 

ქაღალდი კარგი



22407 82 შ.რ.თ 945

ვაჟა - ფშაველას ნაწარმოების მიხედვით შექმნილი პიესა - 

,,მოკვეთილნი". პრემიერა. 1987 - 88 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირი თეატრი. რეჟისორი - ა. 

ვარსიმაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22408 82 შ.რ.თ 946

ა. წერეთელის პოემის მიხედვით შექმნილი პიესა - .,,სამგვარი 

სიყვარული". 1988 - 89 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ლ. 

ბურბუთაშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22409 82 შ.რ.თ 947

ა. წერეთელის პოემის  მიხედვით შექმნილი პიესა - . ,,სამგვარი 

სიყვარული". 1988 - 89 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი რეჟისორი -  ლ. 

ბურბურთაშვილი. 

ქაღალდი კარგი

22410 82 შ.რ.თ 948

უ. შექსპირის პიესა - ,,რიჩარდ III ". 1988 - 89 წწ. შოთა 

რუსთააველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირი თეატრი. 

რეჟისორი  რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22411 82 შ.რ.თ 949

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1988 - 89 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22412 82 შ.რ.თ 950

ედოარდო დე ფილიპოს პიესა -  ,,აჩრდილები". 1988 - 89 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირი 

თეატრი. რეჟისორი - რ. ჩხეიძე.

ქაღალდი კარგი

22413 82 შ.რ.თ 951

გ. ბიუხნერის პიესა - ,,ლეონსი და ლენა". 1988 - 89 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ თეარი. 

რეჟისორი - ნ. კვასხვაძე.

ქაღალდი საშუალო

22414 82 შ.რ.თ 952
სარეპერტუარო აფიშა. 1988 - 89 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22415 82 შ.რ.თ 953

ა. ჩეხოვის პიესა - ,,ალუბლის ბაღი". 1989 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  - პ. 

ბრუკი.

ქაღალდი კარგი

22416 82 შ.რ.თ 954

ა. ჩეხოვის პიესა - ,,ალუბლის ბაღი". 1989 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  - პ. 

ბრუკი.

ქაღალდი კარგი

22417 82 შ.რ.თ 955

ბ. ვასილევის პიესა - ,,ამაღამ მგონი იქნება ქარი". (ქართული 

დღისადმი მიძღვნილი ზეიმი). 1989 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელბის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.

ქაღალდი კარგი

22418 82 შ.რ.თ 956

მ. ჯავახიშვილის პიესა - ,,კვაჭი კვაჭანტირაძე". პრემიერა. 1989  - 

90 წწ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი.

ქაღალდი

22419 82 შ.რ.თ 957

თ. ებრალიძის პიესა - გუშინწინ, გუშინ, დღეს ხვალ?". 1989 - 90 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ნ.  ხატისკაცი.

ქაღალდი კარგი

22420 82 შ.რ.თ 958

თ. ებრალიძის პიესა - "გუშინწინ, გუშინ, დღეს ხვალ?". პრემიერა. 

1989 - 90 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ნ.  ხატისკაცი.

ქაღალდი კარგი

22421 82 შ.რ.თ 959

თ. ებრალიძის პიესა - "გუშინწინ, გუშინ, დღეს ხვალ?". პრემიერა. 

1989 - 90 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ნ.  ხატისკაცი.

ქაღალდი კარგი

22422 82 შ.რ.თ 960

გ. სიხარულიძის პიესა - ,,გარეუბნის მარტოსახლი". პრემიერა. 

1989 - 90 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიუირი თეატრი. რეჟისორი - გ. სიხარულიძე.

ქაღალდი კარგი

22423 82 შ.რ.თ 961
გ. ბათიაშვილის პიესა - ,,შეთქმულება". 1989 - 90 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირ თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22424 82 შ.რ.თ 962

გ. ბათიაშვილის პიესა - ,,შეთქმულება". პრემიერა. 1989 - 90 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირი 

თეატრი. 

ქაღალდი კარგი



22425 82 შ.რ.თ 963

გ. ბათიაშვილის პიესა - ,,შეთქმულება". პრემიერა. 1989 - 90 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირი 

თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

22426 82 შ.რ.თ 964

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". (მე - 

100 წარმოდგენა). 1989 - 90 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  გ. ჟორდანია.

ქაღალდი კარგი

22427 82 შ.რ.თ 965

მ. ჯავახიშვილის პიესა - ,,კვაჭი კვაჭანტირაძე".  1990  - 91 წწ.  

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22428 82 შ.რ.თ 966

დ. ტურაშვილის პიესა - ,,დიალოგები ორმოქმედებიანი 

პიესისათვის". 1990 - 91 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22429 82 შ.რ.თ 967

უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი". 1990 - 91 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი -  რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22430 82 შ.რ.თ 968

გარსია ლორკას პიესა - ,,სისხლიანი ქორწილი". 1990 - 91 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადმიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. სვირავა, ლ. წულაძე.

ქაღალდი კარგი

22431 82 შ.რ.თ 969

გარსია ლორკას პიესა - ,,სისხლიანი ქორწილი". 1990 - 91 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადმიური 

თეატრი. რეჟისორი - მ. სვირავა, ლ. წულაძე.

ქაღალდი კარგი

22432 82 შ.რ.თ 970

უ. შექსპირის პიესა -  ,,ჰამლეტი". პრემიერა. 1990 - 91 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. ჟორდანია.

ქაღალდი კარგი

22433 82 შ.რ.თ 971

უ. შექსპირის პიესა -  ,,ჰამლეტი". პრემიერა. 1990 - 91 წწ. შოთა  

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. ჟორდანია.

ქაღალდი კარგი

22434 82 შ.რ.თ 972

უ. შექსპირის პიესა -  ,,ჰამლეტი". პრემიერა. 1990 - 91 წწ. შოთა  

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. ჟორდანია.

ქაღალდი კარგი

22435 82 შ.რ.თ 973

დ. ტურაშვილის პიესა - ,,დიალოგები ორმოქმედებიანი 

პიესისათვის". 1991 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22436 82 შ.რ.თ 974

უ. შექსპირის პიესა - ,, ტიტუს ანდრონიკუსი". პრემიერა. 1991 - 92 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22437 82 შ.რ.თ 975

უ. შექსპირის პიესა - ,, ტიტუს ანდრონიკუსი". პრემიერა. 1991 - 92 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ა. ვარსიმაშვილი.

ქაღალდი კარგი

22438 82 შ.რ.თ 976

მ. ჯავახიშვილის პიესა - ,,მუსუსი". პრემიერა. 1991 - 92 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. ჟორდანია.

ქაღალდი კარგი

22439 82 შ.რ.თ 977

მ. ჯავახიშვილის პიესა - ,,მუსუსი". პრემიერა. 1991 - 92 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. ჟორდანია.

ქაღალდი კარგი

22440 82 შ.რ.თ 978

კალდერონ დე ლა ბარკას პიესა - ,, ცხოვრება  სიზმარია". 

პრემიერა. 1992 - 93 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. სტრუა.

ქაღალდი კარგი

22441 82 შ.რ.თ 979

პიესა - ,,საშობაო სიზმარი". პრემიერა. 1992 - 93 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ო. ეგაძე, ლ.წულაძე. 

ქაღალდი კარგი

22442 82 შ.რ.თ 980

პიესა - ,,პალატა # 6". 1992 - 93 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - დ. 

ანდღულაძე.

ქაღალდი კარგი



22443 82 შ.რ.თ 981

ფედერიკო გარსია ლორკას პიესა - ,,ბერნარდა ალბას სახლი". 

1993 - 94 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. კაპანაძე. 

ქაღალდი კარგი

22444 82 შ.რ.თ 982

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,ირინეს ბედნიერება". პრემიერა. 1993 - 

94 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - ა. ენუქიძე. 

ქაღალდი კარგი

22445 82 შ.რ.თ 983

პიესა - ,,ვოიცეკი". პრემიერა. 1993 - 94 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ლ. 

წულაძე. 

ქაღალდი კარგი

22446 82 შ.რ.თ 984

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,სეჩუანელი კეთილი ადამიანი". 1993 - 94 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. 

ქაღალდი კარგი

22447 82 შ.რ.თ 985

საგასტროლო რეპერტუარი. 1995 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი გ. 

ტოვსტონოგოვის სახელობის დრმატულ დიდი თეატრში. 

ქაღალდი კარგი

22448 82 შ.რ.თ 986

საგასტროლო რეპერტუარი. 1995 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი გ. 

ტოვსტონოგოვის სახელობის დრმატულ დიდი თეატრში. 

ქაღალდი კარგი

22449 82 შ.რ.თ 987

ხ. ლევინის პიესა - ,,პირდაღებული". 1995 - 96 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დ. საყავრელიძე. 

ქაღალდი კარგი

22450 82 შ.რ.თ 988

ნ. დუმბაძის პიესა - ,,საბრალდებო დასკვნა". 1995 - 96 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა. 

ქაღალდი კარგი

22451 82 შ.რ.თ 989

ა. ჩეხოვის პიესა - ,,თოლია". პრემიერა. 1995 - 96 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ბ. ქავთარაძე.

ქაღალდი კარგი

22452 82 შ.რ.თ 990

ბ. ხლეიდის პიესა - ,,წელიწადში ერთხელ". 1995 - 96 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. ჩხაიძე. 

ქაღალდი კარგი

22453 82 შ.რ.თ 991

ლ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,მერე რა, რომ სველია სველი 

იასამანი". 1996 - 97 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  რ. სტუტურა.

ქაღალდი კარგი

22454 82 შ.რ.თ 992

ფ. შილერის პიესა - ,,მარიამ სტიუარტი". 1996 - 97 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. კაპანაძე. 

ქაღალდი კარგი

22455 82 შ.რ.თ 993

ნ. დუმბაძის პიესა - ,,საბრალდებო დასკვნა". 1996 - 97  წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა. 

ქაღალდი კარგი

22456 82 შ.რ.თ 994

უ. შექსპირის პიესა - ,,მეფე ლირი ანუ მსოფლიო ბრიყვთა 

თეატრი". 1997 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი როსტოვის მ. გორკის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. რეჟისორი გ. ქავთარაძე.

ქაღალდი კარგი

22457 82 შ.რ.თ 995

რ. კლდიაშვილის პიესა - ,,შორაპნელი ქალბატონები". 

პრემიერა. 1997 - 98 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. კუჭუხიძე.

ქაღალდი კარგი

22458 82 შ.რ.თ 996

რ. კლდიაშვილის პიესა - ,,შორაპნელი ქალბატონები". 

პრემიერა. 1997 - 98 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - მ. კუჭუხიძე.

ქაღალდი კარგი

22459 82 შ.რ.თ 997

ბ. ბრეხტის პიესა - ,, სეჩუანელი კეთილი ადამიანი". 1997 - 98 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი -  რ. სტურუა. 

ქაღალდი კარგი



22460 82 შ.რ.თ 998

იაკობ გოგებაშვილის ,,დედა ენის" მიხედვით შექმნილი პიესა - 

,,იაკობის სახარება". 1997 - 98 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22461 82 შ.რ.თ 999

ჩ. დიკენსის საშობაო მოთხრობების მიხედვით შექმნილი პიესა - 

,,საშობაო სიზმარი". 1997 - 98 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ო. ეგაძე, ლ. 

წულაძე.

ქაღალდი კარგი

22462 82 შ.რ.თ 1000

ჩ. დიკენსის საშობაო მოთხრობების მიხედვით შექმნილი პიესა - 

,,საშობაო სიზმარი". 1997 - 98 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - ო. ეგაძე, ლ. 

წულაძე.

ქაღალდი კარგი

22463 82 შ.რ.თ 1001

უ. შექსპირის პიესა - ,,მაკბეტი". 1997 - 98 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 

სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22464 82 შ.რ.თ 1002

უ. შექსპირის პიესა - ,,მაკბეტი". 1997 - 98 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 

სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22465 82 შ.რ.თ 1003

ალდო ნიკოლაიას პიესა - ,,მაცდური". 1997 - 98 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. ჩხაიძე.

ქაღალდი კარგი

22466 82 შ.რ.თ 1004

ალდო ნიკოლაიას პიესა - ,,მაცდური". 1997 - 98 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. ჩხაიძე.

ქაღალდი კარგი

22467 82 შ.რ.თ 1005

დ. კოუბორნის პიესა - ,,ვთამაშობთ ჯინს". 1997 - 98 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - ო. ეგაძე. 

ქაღალდი კარგი

22468 82 შ.რ.თ 1006

კ. გოცის პიესა - ,,ქალი გველი". 1997 - 98 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - რ. 

სტურუა, რ. საყავარელიძე. 

ქაღალდი კარგი

22469 82 შ.რ.თ 1007
კ. გოცის პიესა - ,,ქალი გველი". 1997 - 98 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22470 82 შ.რ.თ 1008

ფ. შილერის პიესა - ,,მარიამ სტიუარტი". 1997 - 98 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - გ. კაპანაძე. 

ქაღალდი კარგი

22471 82 შ.რ.თ 1009

კ. გოცის პიესა - ,, Женщина змея ''. გასტროლი. 1998 წ. 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი გ. 

ტოვსტონოგოვის სახელობის დრამატულ დიდ თეატრში.

ქაღალდი კარგი

22472 82 შ.რ.თ 1010

გრ. რობაქიძის პიესა - ,, Ламара ''. გასტროლი. 1998 წ. 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი გ. 

ტოვსტონოგოვის სახელობის დრამატულ დიდ თეატრში.

ქაღალდი კარგი

22473 82 შ.რ.თ 1011

თ. ჭილაძის პიესა - ,,ნახვის დღე". პრემიერა. 1998 - 99 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა, გ. თავაძე.

ქაღალდი კარგი

22474 82 შ.რ.თ 1012

ი. სამსონაძის პიესა - ,,იქ სადაც ღვარად მოედინება". 1998 - 99 

წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - გ. თავაძე. 

ქაღალდი კარგი

22475 82 შ.რ.თ 1013

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1998 - 99 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი

22476 82 შ.რ.თ 1014

ფ. შილერის პიესა - ,,მარიამ სტიუარტი"  და ფედერიკო გარსია 

ლორკას პიესა - ,,ბერნარდა ალბას სახლი". 1999 - 2000 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.

ქაღალდი კარგი

22477 82 შ.რ.თ 1015

ფ. შილერის პიესა - ,,მარიამ სტიუარტი". 1999 - 2000 წწ. შოთა  

რუსთაველის სახელობის სახლემწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22478 82 შ.რ.თ 1016
სარეპერტუარო აფიშა. 1999 - 2000 წწ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი



22479 82 შ.რ.თ 1017

ლ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,მერე რა, რომ სველია სველი 

იასამანი". 1999 - 2000 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22480 82 შ.რ.თ 1018

ლ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,მერე რა, რომ სველია სველი 

იასამანი". 1999 - 2000 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  - რ. სტურუა.

ქაღალდი კარგი

22481 82 შ.რ.თ 1019

თ. ჭილაძის პიესა - ,,ნახვის დღე". პრემიერა. 1999 - 2000 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა, გ. თავაძე.

ქაღალდი კარგი

22482 82 შ.რ.თ 1020

თ. ჭილაძის პიესა - ,,ნახვის დღე". პრემიერა. 1999 - 2000 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა, გ. თავაძე.

ქაღალდი კარგი

22483 82 შ.რ.თ 1021
ვაჟა ფშაველას პიესა - ,,მოკვეთილი". უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიუირი თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

22484 82 შ.რ.თ 1022

ბ. ვასილიევის პიესა - ,,ამაღამ მგონი იქნება ქარი". უთარიღო. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი.

ქაღალდი კარგი

22485 82 შ.რ.თ 1023

უ. შექსპირის პიესა - ,,Ричард третий". გასტროლი. უთარიღო. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი პრიმორსკის მ. გორკის სახელობის დრამატულ 

თეატრში.

ქაღალდი კარგი

22486 82 შ.რ.თ 1024

უ. შექსპირის პიესა - ,,Ричард третий". გასტროლი. უთარიღო. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე დარბაზში.

ქაღალდი კარგი

22487 82 შ.რ.თ 1025

თ. ჭილაძის პიესა -  ,, Роль для начинающей актрисы ''. 

გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრკ  სახელმწიფო 

აკადემიურ მცირე თეატრში.

ქაღალდი კარგი

22488 82 შ.რ.თ 1026

მ. შატროვის პიესა -  ,, Синие кони на красной траве ''. გასტროლი. 

უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე 

თეატრში.

ქაღალდი მძიმე

22489 82 შ.რ.თ 1027

მ. შატროვის პიესა -  ,, Синие кони на красной траве ''. გასტროლი. 

უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი სსრკ  სახელმწიფო აკადემიურ მცირე 

თეატრში.

ქაღალდი კარგი

22490 82 შ.რ.თ 1028

მ. შატროვის პიესა -  ,, Революционный этюд ''. გასტროლი. 

უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე 

თეატრში.

ქაღალდი კარგი

22491 82 შ.რ.თ 1029

მ. შატროვის პიესა -  ,, Революционный этюд ''. გასტროლი. 

უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი სსრკ  სახელმწიფო აკადემიურ მცირე 

თეატრში.

ქაღალდი კარგი

22492 82 შ.რ.თ 1030

ბ. ბრეხტის  პიესა -  ,, Кавказский  меловой круг''. გასტროლი. 

უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე 

თეატრში.

ქაღალდი კარგი

22493 82 შ.რ.თ 1031

ბ. ბრეხტის  პიესა -  ,, Кавказский  меловой круг''. გასტროლი. 

უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი ლენინგრადის მ. გორკის სახელობის 

აკადემიურ, დრამატულ დიდ თეატრში.

ქაღალდი კარგი

22494 82 შ.რ.თ 1032

სარეპერტუარო აფიშა. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრი.

ქაღალდი კარგი

22495 82 შ.რ.თ 1033

საგასტროლო  რეპერტუარი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში.

ქაღალდი საშუალო



22496 82 შ.რ.თ 1034

საგასტროლო  რეპერტუარი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში.

ქაღალდი კარგი

22497 82 შ.რ.თ 1035

საგასტროლო  რეპერტუარი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში.

ქაღალდი კარგი

22498 82 შ.რ.თ 1036

საგასტროლო  რეპერტუარი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

22499 82 შ.რ.თ 1037

საგასტროლო  რეპერტუარი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი პრიმორსკის მ. 

გორკის სახელობის დრამატულ თეატრში.

ქაღალდი მძიმე

22500 82 შ.რ.თ 1038

საგასტროლო  რეპერტუარი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი პრიმორსკის, მ. 

გორკის სახელობის დრამატულ თეატრში.

ქაღალდი მძიმე

22501 82 შ.რ.თ 1039

საგასტროლო რეპერტუარი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი  კიევის, ლესია 

უკრაინკას სახელობის სახელმწიფო  რუსულ აკადემიურ 

დრამატულ თეატრში.

ქაღალდი საშუალო

22502 82 შ.რ.თ 1040

საგასტროლო აფიშა. უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი უკრაინის,  ტ. შევჩენკოს 

სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ 

თეატრში. 

ქაღალდი კარგი

22503 82 შ.რ.თ 1041
მიმდინარე რეპერტუარი. უთარღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.
ქაღალდი კარგი

22504 83 შ.რ.თ 1042

მხატვრული  აფიშა. ვ. ვიშნევსკის პიესა - ,,ოპტიმისტური 

ტრაგედია". გასტროლი. 1958 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის , ევგენი 

ვახტანგოვის სახელობის თეტრში. 

ქაღალდი საშუალო

22505 83 შ.რ.თ 1043

ვ. ვიშნევსკის  პიესა - ,,ოპტიმისტური ტრაგედია". გასტროლი. 

1958 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი მოსკოვის ევგენი ვახტანგოვის სახელობის 

თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22506 83 შ.რ.თ 1044

ვ. ვიშნევსკის პიესა - ,,ოპტიმისტური ტრაგედია". გასტროლი. 

1958 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი მოსკოვის ევგენი ვახტანგოვის თეატრში. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22507 83 შ.რ.თ 1045

გ. გელბახიანის პიესა - ,,ახალგაზრდა მასწავლებელი". 

გასტროლი.  1958 წ. შოთა  რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის ევგენი 

ვახტანგოვის სახელობის თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22508 83 შ.რ.თ 1046

სოფოკლეს პიესა - ,, ოიდიპოს მეფე".  გასტროლი. 1958 წ.  შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

მოსკოვის ევგენი ვახტანგოვის სახელობის  თეატრში. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22509 83 შ.რ.თ 1047

 საგასტროლო რეპერტუარი. 1958 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის ევგენი 

ვახტანგოვის სახელობის თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი მძიმე

22510 83 შ.რ.თ 1048

 ლ. ქიაჩელის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა - 

,,ტარიელ გოლუა".  1958 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის ევგენი 

ვახტანგოვის სახელობის  თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22511 83 შ.რ.თ 1049

დ. ფლეტჩერის  პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". გასტროლი.  1958 

წ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური 

თეატრი მოსკოვის ევგენი ვახტანგოვის სახელობის თეატრში. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი



22512 83 შ.რ.თ 1050

დ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". გასტროლი. 1958 

წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი მოსკოვის ევგენი ვახტანგოვის თეატრში. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22513 83 შ.რ.თ 1051

დ. ფლეტჩერის პიესა - ,,ესპანელი მღვდელი". გასტროლი. 1958 

წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი მოსკოვის ევგენი ვახტანგოვის თეატრში. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22514 83 შ.რ.თ 1052

გ. ნახუცრიშვილის პიესა - ,,ფიროსმანი". 1960-61 წწ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - დიმ. ალექსიძე. მხატვარი - ფ. ლაპიაშვილი. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22515 83 შ.რ.თ 1053

რ. ებრალიძის  პიესა - ,,თანამედროვე ტრაგედია". 1961 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი -  ა. ჩხარტიშვილი. მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. 

სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22516 83 შ.რ.თ 1054

რ. ებრალიძის პიესა - ,,თანამედროვე ტრაგედია". 1961 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი -  ა. ჩხარტიშვილი. მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. 

სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22517 83 შ.რ.თ 1055

რ. ებრალიძის  პიესა - ,,თანამედროვე ტრაგედია". 1961 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი -  ა. ჩხარტიშვილი. მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. 

სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22518 83 შ.რ.თ 1056

გ. ნახუცრიშვილის "ჭინჭრაქა". 1963 წ. დამდგმელი - მ. 

თუმანიშვილი. მხატვრები:  ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. კომპოზიტორი - ბ.კვერნაძე. რუსთაველის თეატრის 

მცირე დარბაზი. მხატვრული აფიშა.  

ქაღალდი მძიმე

22519 83 შ.რ.თ 1057

გ. ნახუცრიშვილის "ჭინჭრაქა". 1963 წ. დამდგმელი - მ. 

თუმანიშვილი. მხატვრები:  ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. კომპოზიტორი - ბ.კვერნაძე. რუსთაველის თეატრის 

მცირე დარბაზი. მხატვრული აფიშა.  

ქაღალდი მძიმე

22520 83 შ.რ.თ 1058

გ. ნახუცრიშვილის "ჭინჭრაქა". 1963 წ. დამდგმელი - მ. 

თუმანიშვილი. მხატვრები:  ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. კომპოზიტორი - ბ.კვერნაძე. რუსთაველის თეატრის 

მცირე დარბაზი. მხატვრული აფიშა.  

ქაღალდი მძიმე

22521 83 შ.რ.თ 1059

უ. შექსპირის პიესა - ,,ზაფხულის ღამის სიზმარი". პრემიერა. 

1963 - 64 წწ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი მძიმე

22522 83 შ.რ.თ 1060

უ. შექსპირის პიესა - ,,ზაფხულის ღამის სიზმარი". 1964 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22523 83 შ.რ.თ 1061

უ. შექსპირის პიესა -   ,,ზაფხულის ღამის სიზმარი". 1964 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი მძიმე

22524 83 შ.რ.თ 1062

უ. შექსპირის პიესა -   ,,ზაფხულის ღამის სიზმარი". 1964 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი მძიმე

22525 83 შ.რ.თ 1063

ნ. ხატისკაცის პიესა -  ,, სიბრძნე სიცრუისა". გასტროლი. 

(სულხან-საბა ორბელიანის პიესების მიხედვით) . 1965 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

მოსკოვის კრემლის თეატრში.  რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი, თ. 

მაღალაშვილი. მხატვარი -  ნ.  იგნატოვი. მხატვრული  აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22526 83 შ.რ.თ 1064

ნ. ხატისკაცის პიესა - ,,სიბრძნე სიცრუისა". გასტროლი. (სულხან-

საბა ორბელიანის პიესების მიხედვით). 1965 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

მოსკოვის კრემლის თეატრში.  რეჟისორი - ნ. ხატისკაცი, თ. 

მაღალაშვილი. მხატვარი -  ნ. იგნატოვი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო



22527 83 შ.რ.თ 1065

ნ. აზიანის პიესა - ,,უკანსაკნელი მასკარადი".  გასტროლი. 1966 

წ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი მოსკოვის კრემლის თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22528 83 შ.რ.თ 1066

ნ. აზიანის პიესა - ,,უკანსაკნელი მასკარადი".  1966 წ. 

გასტროლი.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. მოსკოვის კრემლის თეატრში. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22529 83 შ.რ.თ 1067

მ. ელიოზიშვილის  პიესა - ,,ბებერი მეზურნეები". 1966 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი -  ა. ჩხარტიშვილი. მხატვრებბ: ო. ქოჩაკიძე, ა. 

სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22530 83 შ.რ.თ 1068

მ. ელიოზიშვილის  პიესა - ,,ბებერი მეზურნეები". 1966 წ.  შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი -  ა. ჩხარტიშვილი. მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. 

სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22531 83 შ.რ.თ 1069

 შოთა რუსთაველის ,,ვეფხის ტყაოსნის" მიხედვით შექმნილი 

პიესა - ,,ვეფხის ტყაოსანი". 1966 - 67 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22532 83 შ.რ.თ 1070

 შოთა რუსთაველის ,,ვეფხის ტყაოსნის" მიხედვით შექმნილი 

პიესა - ,,ვეფხის ტყაოსანი". 1966 - 67 წწ. რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22533 83 შ.რ.თ 1071

ე. ლაბიშის  პიესა - ,,ჩალის ქუდი". 1967 წ.  შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  რეჟისორი  - რ. 

სტურუა.  მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე; ა. სლოვინსკი; ი. ჩიკვაიძე.  

მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22534 83 შ.რ.თ 1072

ა. მილერის  პიესა  - ,,სეილემის პროცესი".  გასტროლი. 1967 წ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი მოსკოვის კრემლის თეატრში. რეჟისორი -  რ. სტურუა. 

მხატვრები : ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

ქაღალდი მძიმე

22535 83 შ.რ.თ 1073

ა. მილერის  პიესა - ,,სეილემის პროცესი".  გასტროლი. 1967 წ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი მოსკოვის კრემლის თეატრში.  რეჟისორი -  რ. სტურუა. 

მხატვრები : ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

ქაღალდი მძიმე

22536 83 შ.რ.თ 1074

 რ. ებრალიძისა და ს.დოლიძის პიესა - ,,ჩვენ, მისი 

უდიდებულესობა". 1967 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი - გ. ქავთარაძე. 

მხატვარი -  ო. ლითანიშვილი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22537 83 შ.რ.თ 1075

ლ. ქიაჩელის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა  ,,გვადი 

ბიგვა". 1967 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  -  მ. თუმანიშვილი. მხატვარი - 

დ. თავაძე. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22538 83 შ.რ.თ 1076

ლ. ქიაჩელის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა  ,,გვადი 

ბიგვა". 1967 წ.  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  -  მ. თუმანიშვილი. მხატვარი - 

დ. თავაძე. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22539 83 შ.რ.თ 1077

ლ. ქიაჩელის მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა  ,,გვადი 

ბიგვა". 1967 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  -  მ. თუმანიშვილი. მხატვარი - 

დ. თავაძე. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე



22540 83 შ.რ.თ 1078

ა. ეკზიუპერის  პიესა - ,,პატარა უფლისწული". 1967 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

რეჟისორი -  ნ. ხატისკაცი და თ. მაღალაშვილი. მხატვრები: ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22541 83 შ.რ.თ 1079

ა. ეკზიუპერის  პიესა - ,,პატარა უფლისწული". 1967 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

რეჟისორი -  ნ. ხატისკაცი და თ. მაღალაშვილი. მხატვრები: ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22542 83 შ.რ.თ 1080

ვაჟა-ფშაველას მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა - 

,,მოკვეთილი". 1968 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  ა. 

ჩხარტიშვილი. მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22543 83 შ.რ.თ 1081

ვაჟა-ფშაველას  მოთხრობის მიხედვით შექმნილი პიესა - 

,,მოკვეთილი". 1968 წ.  შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  ა. 

ჩხარტიშვილი. მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22544 83 შ.რ.თ 1082

რ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,რაიკომის მდივანი". 1973-1974 წწ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22545 83 შ.რ.თ 1083

რ. თაბუკაშვილის პიესა - ,,რაიკომის მდივანი". 1973-1974 წწ. 

შოთა  რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22546 83 შ.რ.თ 1084

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". ( 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საარის კვირეული სსრ 

კავშირში, თბილისში). 1976 წ. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული  აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22547 83 შ.რ.თ 1085

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 

(გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საარის კვირეული სსრ 

კავშირში, თბილისში). 1976 წ.  შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22548 83 შ.რ.თ 1086

დ. კლდიაშვილის პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". ( 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საარის კვირეული სსრ 

კავშირში, თბილისში). 1976 წ.  შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული  აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22549 83 შ.რ.თ 1087

ლესინგის პიესა - ,,ნათან ბრძენი". ( გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკის საარის კვირეული სსრ კავშირში, თბილისში). 1976 

წ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22550 83 შ.რ.თ 1088

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". გასტროლი. 1977 წ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი ზაარბრიუკენში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22551 83 შ.რ.თ 1089

ბ.  ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". გასტროლი. 1977 წ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი ზაარბრიუკენში.  რეჟისორი -  რ. სტურუა. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22552 83 შ.რ.თ 1090

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

რეჟისორი - რ. სტურუა. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22553 83 შ.რ.თ 1091

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 წ.  შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

რეჟისორი - რ. სტურუა. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი



22554 83 შ.რ.თ 1092

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22555 83 შ.რ.თ 1093

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22556 83 შ.რ.თ 1094

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22557 83 შ.რ.თ 1095

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1977 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი რ. სტურუა. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22558 83 შ.რ.თ 1096

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1978 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22559 83 შ.რ.თ 1097

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1978 წ.  შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი - რ. სტურუა.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22560 83 შ.რ.თ 1098

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1978 წ.  შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22561 83 შ.რ.თ 1099

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1978 წ. გასტროლი. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი ზენიკას ეროვნულ თეატრში. (ბოსტნია - 

ჰერცოგოვინია). რეჟისორი - რ. სტურუა. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22562 83 შ.რ.თ 1100

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე" და  უ. შექსპირის 

პიესა -  ,,რომეო და ჯულიეტა". გასტროლი. 1978 წ. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

ხორვატიის დედაქალაქ   ზაგრებში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22563 83 შ.რ.თ 1101

სუნდუკიანის პიესა - პიესა - ,,პეპო" 1978 წ. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22564 83 შ.რ.თ 1102

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". გასტროლი. 1978 წ. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი - რ. სტურუა. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22565 83 შ.რ.თ 1103

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". 1981 წ. გასტროლი. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

22566 83 შ.რ.თ 1104

საგასტროლო აფიშა. 1984 წ. რუსთაველის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი ბერლინის ფესტივალზე. მხატვრული 

აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22567 83 შ.რ.თ 1105

საგასტროლო აფიშა. 1984 წ. რუსთაველის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი ბერლინის ფესტივალზე. მხატვრული 

აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22568 83 შ.რ.თ 1106

უ. შექსპირის პიესა - ,,ჰამლეტი". 1986 წ. გასტროლი. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22569 84 შ.რ.თ 1107
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"დედაო ღვთისა". 1989 წელი. რუსთაველის თეატრალური დასი
ქაღალდი კარგი

22570 83 შ.რ.თ 1108

უ. შექსპირის პიესა - ,,ოტელო". უთარიღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი



22571 83 შ.რ.თ 1109

შ. დადიანის პიესა - ,,გუშინდელნი". გასტროლი. უთარიღო. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  

თეატრი მოსკოვის ვ. მაიაკოვსკის სახელობის აკადემიურ 

თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

22572 83 შ.რ.თ 1110

მ. შატროვის პიესა - ,, წითელი ცხენები ლურჯ ბალახზე". 

გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი სსრ კავშირის აკადემიურ 

მცირე თეატრში.  მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

22573 83 შ.რ.თ 1111

მ. შატროვის პიესა - ,, წითელი ცხენები ლურჯ ბალახზე". 

გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი სსრ კავშირის აკადემიურ 

მცირე თეატრში.  მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

22574 83 შ.რ.თ 1112

დ. გაჩეჩილაძის პიესა - (ვაჟა ფშაველას მოტივებზე) 

,,ბახტრიონი". გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი მოსკოვის 

კრემლის თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22575 83 შ.რ.თ 1113

კ. ბუაჩიძის პიესა - ,,ნოველა სიყვარულზე". გასტროლი. 

უთარიღო. შოთა რუსთაველის  სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი მოსკოვის კრემლის თეატრში. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22576 83 შ.რ.თ 1114

თ. ჭილაძის პიესა-  ,,როლი დამწყები მსახიობისთვის". 

გასტოლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ კავშირის სახელმწიფო 

მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

22577 83 შ.რ.თ 1115

თ. ჭილაძის პიესა - ,,როლი დამწყები მსახიობისთვის". 

გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ კავშირის სახელმწიფო 

მცირე  თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

22578 83 შ.რ.თ 1116

თ. ჭილაძის პიესა - ,,როლი დამწყები მსახიობისთვის". 

გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ კავშირის სახელმწიფო 

მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22579 83 შ.რ.თ 1117

ვ. როზოვის კომედია  პიესა - ,,ვახშმობის წინ". უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

რეჟისორი - რ. სტურუა. მხატვარი - დ. თავაძე. მხატვრული 

აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

22580 83 შ.რ.თ 1118

ა. წერეთლის პიესა - ,,ხანუმა". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ 

კავშირის სახელმწიფო მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

22581 83 შ.რ.თ 1119

ა. წერეთელის პიესა - ,,ხანუმა". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ 

კავშირის სახელმწიფო მცირე თეატრში.  მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

22582 83 შ.რ.თ 1120

ა. წერეთელის პიესა - ,,ხანუმა". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ 

კავშირის სახელმწიფო მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი მძიმე

22583 83 შ.რ.თ 1121

უ. შექსპირის  პიესა - ,,მეფე ლირი".  გასტროლი. უთარიღო. 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი მოსკოვის კრემლის თეატრში. რეჟისორი -  მ. 

თუმანიშვილი . მხატვარი - ნ. იგნატოვი. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

22584 83 შ.რ.თ 1122

უ. შექსპირის  პიესა - ,,მეფე ლირი". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

მოსკოვის კრემლის თეატრში.  რეჟისორი - მ. თუმანიშვილი. 

მხატვარი - ნ. იგნატოვი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი



22585 83 შ.რ.თ 1123

ნ. დუმბაძის პიესა - "მზიანი ღამე". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

მოსკოვის კრემლის თეატრში. რეჟისორი რ. სტურუა. მხატვრები : 

ო.ქოჩაკიძე, ა.სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22586 83 შ.რ.თ 1124

ნ. დუმბაძის პიესა - "მზიანი ღამე". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

მოსკოვის კრემლის თეატრში.  რეჟისორი -  რ. სტურუა. 

მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22587 84 შ.რ.თ 1125

ნ. დუმბაძის პიესა - "მზიანი ღამე". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

მოსკოვის კრემლის თეატრში.  რეჟისორი -  რ. სტურუა. 

მხატვრები: ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22588 83 შ.რ.თ 1126

ჟ. ანუის  პიესა - ,,ანტიგონე". უთარიღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკდემიური თეატრი. რეჟისორი -  მ. 

თუმანიშვილი. მხატვარი -  გ. გუნია. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

22589 83 შ.რ.თ 1127

ჟ. ანუის პიესა - ,,ანტიგონე". უთარიღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი -  მ. 

თუმანიშვილი. მხატვარი -  გ. გუნია. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22590 83 შ.რ.თ 1128

ი. შტოკის პიესა - ,,ღვთაებრივი კომედია". უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი -  ბ. კობახიძე. მხატვრები: ქოჩაკიძე, სლოვინსკი, 

ჩიკვაიძე. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22591 83 შ.რ.თ 1129

ბ. ბრეხტის  პიესა - ,,სამგროშიანი ოპერა. ". უთარიღო.  შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22592 83 შ.რ.თ 1130

უ. შექსპირის  პიესა - ,,რიჩარდ III ". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ 

კავშირის სახელმწიფო მცირე დარბაზში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22593 83 შ.რ.თ 1131

უ. შექსპირის  პიესა - ,,რიჩარდ III ". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ 

კავშირის სახელმწიფო მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22594 83 შ.რ.თ 1132

უ. შექსპირის  პიესა - ,,რიჩარდ III ". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სსრ 

კავშირის სახელმწიფო მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22595 83 შ.რ.თ 1133

დ. კლდიაშვილის  პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 

გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22596 83 შ.რ.თ 1134

დ. კლდიაშვილის  პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 

გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22597 83 შ.რ.თ 1135

დ. კლდიაშვილის  პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 

გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

22598 83 შ.რ.თ 1136

დ. კლდიაშვილის  პიესა - ,,სამანიშვილის დედინაცვალი". 

გასტროლი. უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22599 83 შ.რ.თ 1137
 პიესა - ,,ამირანი". უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი საშუალო



22600 83 შ.რ.თ 1138
 პიესა - ,,ამირანი". უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი საშუალო

22601 83 შ.რ.თ 1139

პ.კაკაბაძის  პიესა - ,,ყვარყვარე".  უთარიღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

22602 83 შ.რ.თ 1140

პ.კაკაბაძის  პიესა - ,,ყვარყვარე".  უთარიღო. შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22603 83 შ.რ.თ 1141

ბ. ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". გასტროლი. 

უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი მოსკოვის , ვ. მაიაკოვსკის სახელობის 

აკადემიურ თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22604 83 შ.რ.თ 1142

ა. გელმანის  პიესა - ,,პრემიერა". გასტროლი. უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

მოსკოვის, ვ. მაიაკოვსკის სახელობის აკადემიურ თეატრში. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22605 83 შ.რ.თ 1143

ა. გელმანის  პიესა - ,,პრემიერა".  გასტროლი. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური  თეატრი 

მოსკოვის , ვ. მაიაკოვსკის სახელობის აკადემიურ თეატრში. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

22606 83 შ.რ.თ 1144

სარეპერტუარო აფიშა. გასტროლი. უთარიღო. შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 

მილანში. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი მძიმე

22607 83 შ.რ.თ 1145

საგასტროლო აფიშა. უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი სან მარტინოს თეატრში. 

მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22608 83 შ.რ.თ 1146

 ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". გასტროლი. 

უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

22609 83 შ.რ.თ 1147

 ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". გასტროლი. 

უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი მძიმე

22610 83 შ.რ.თ 1148

 ბრეხტის პიესა - ,,კავკასიური ცარცის წრე". გასტროლი. 

უთარიღო. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

22611 83 შ.რ.თ 1149

სეზონის რეპერტუარი. 1921-22 წ. სეზონის. "ა. ყანჩელის 

"სიზმრები"(უკანასკნელი დღე ერთი ადამიანისა": შ. შარაშიძის 

"ავგაროზი": ალ. შანშიაშვილის "ბერდო ზმანია"მხატვარი 

სიდამონ ერისთავი. მუსიკა დ. არაყიშილის. რუსთაველის 

თეატრი. 

ქაღალდი მძიმე

22612 84 კ.მ.თ 1

ა. გრიბოედოევის "ძიძა". 1933 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

თეატრი. არანჟირება შ. დადიანი. მხატვარი მ. გოცირიძე. 

პრემიერა. მონაწილიელობს მ. თარხნიშვილი. ნ. ჩხეიძე

ქაღალდი კარგი

22613 84 კ.მ.თ 2

ა. გრიბოედოევის "ძიძა". 1933 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

თეატრი. არანჟირება შ. დადიანი. მხატვარი მ. გოცირიძე. 

პრემიერა. მონაწილეობს მ. თარხნიშვილი. ნ. ჩხეიძე

ქაღალდი მძიმე

22614 84 კ.მ.თ 3

ა. გრიბოედოევის "ძიძა". 1933 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

თეატრი. არანჟირება შ. დადიანი. მხატვარი მ. გოცირიძე. 

პრემიერა. მონაწილიელობს მ. თარხნიშვილი. ნ. ჩხეიძე

ქაღალდი საშუალო

22615 84 კ.მ.თ 4

ა. გრიბოედოევის "ძიძა". 1933 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

თეატრი. არანჟირება შ. დადიანი. მხატვარი მ. გოცირიძე. 

პრემიერა. მონაწილეობს მ. თარხნიშვილი. ნ. ჩხეიძე

ქაღალდი საშუალო

22616 84 კ.მ.თ 5

"სტუმარ-მასპინძლობა". 1933 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

თეატრი. შ. დადიანის ხელმძღვანელობით საზაფხულო სეზონის 

დახურვა

ქაღალდი საშუალო

22617 84 კ.მ.თ 6
დასის შემადგენლობა. რეპერტუარი. 1933 - 1934 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი
ქაღალდი საშუალო



22618 84 კ.მ.თ 7

ი.გედევანიშვილის "მსხვერპლი". 1934 წ.  კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. მონაწლეობენ: ნ. 

ჩხეიძე. ტ. აბაშიძე. მ. მდივანი. ვ. მატარაძე. ა. იმედაშვილი. 

წარმოდგენა გაიმართა ვ. მატარაძის სასცენო მოღვაწეობის 30 

წლის აღსანიშნავად

ქაღალდი საშუალო

22619 84 კ.მ.თ 8

ი.გედევანიშვილის "მსხვერპლი". 1934 წ.  კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. მონაწლეობენ: ნ. 

ჩხეიძე. ტ. აბაშიძე. მ. მდივანი. ვ. მატარაძე. ა. იმედაშვილი. 

წარმოდგენა გაიმართა ვ. მატარაძის სასცენო მოღვაწეობის 30 

წლის აღსანიშნავად

ქაღალდი საშუალო

22620 84 კ.მ.თ 9

ი.გედევანიშვილის "მსხვერპლი". 1934 წ.  კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. მონაწლეობენ: ნ. 

ჩხეიძე. ტ. აბაშიძე. მ. მდივანი. ვ. მატარაძე. ა. იმედაშვილი. 

წარმოდგენა გაიმართა ვ. მატარაძის სასცენო მოღვაწეობის 30 

წლის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

22621 84 კ.მ.თ 10
კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. სეზონის გახსნა
ქაღალდი კარგი

22622 84 კ.მ.თ 11

ე. ტოლერის "ჰოპლა ჩვენ ვცოცხლობთ". 1934 - 1935 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი. მხატვარი დ. კაკაბაძე. 

თარგმანი  -  ბ. ჟღენტი

ქაღალდი საშუალო

22623 84 კ.მ.თ 12

ა. კორნეიჩუკის "ესკადრის დაღუპვა". 1934 - 1935 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  დ. ნაკაშიძე. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე. თარგმანი  -  გ. ფრონისპირელი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

22624 84 კ.მ.თ 13

ა. კორნეიჩუკის "ესკადრის დაღუპვა". 1934 - 1935 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  დ. ნაკაშიძე. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე. მუსიკა ა. ბალანჩივაძე, ქორეოგრაფი პ. 

დიმიტრიევი. თარგმანი  -  გ. ფრონისპირელი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

22625 84 კ.მ.თ 14
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22626 84 კ.მ.თ 15
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22627 84 კ.მ.თ 16

"მზის დაბნელება საქართველოში". 1934 - 1935 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  კ. 

მარჯანიშვილი. მხარვარი ე. ახვლედიანი. წარმოდგენა მიეძღვნა 

ზ. ანტონოვის გარდაცვალების 80 წლისთავს

ქაღალდი კარგი

22628 84 კ.მ.თ 17
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22629 84 კ.მ.თ 18
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22630 84 კ.მ.თ 19
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22631 84 კ.მ.თ 20
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22632 84 კ.მ.თ 21
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22633 84 კ.მ.თ 22
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22634 84 კ.მ.თ 23
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22635 84 კ.მ.თ 24
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22636 84 კ.მ.თ 25
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22637 84 კ.მ.თ 26
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი



22638 84 კ.მ.თ 27

უ. შექსპირის "ოტელო". 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. რეჟისორი  კ. მარჯანიშვილი. მხატვარი ნ. 

გოძიაშვილი. თარგმანი  -  ი. მაჩაბელი. მუსიკა კ. მეღვინეთ-

უხუცესი, ქორეოგრაფი - დ. მაჭავარიანი

ქაღალდი კარგი

22639 84 კ.მ.თ 28
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22640 84 კ.მ.თ 29
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22641 84 კ.მ.თ 30
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22642 84 კ.მ.თ 31
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22643 84 კ.მ.თ 32
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22644 84 კ.მ.თ 33

ა. კორნეიჩუკის "ესკარადის დაღუპვა". 1934 - 1935 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. თარგმანი  -  გ. 

ფრონისპირელი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

22645 84 კ.მ.თ 34
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22646 84 კ.მ.თ 35
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22647 84 კ.მ.თ 36
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22648 84 კ.მ.თ 37
უ. შექსპირის "ოტელო". 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. თარგმანი  -  ი. მაჩაბელი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

22649 84 კ.მ.თ 38
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22650 84 კ.მ.თ 39
ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული" 1934 - 1935 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი . რეჟისორი  გ. ჟურული
ქაღალდი კარგი

22651 84 კ.მ.თ 40

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული". 1934 - 1935 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი . რეჟისორი  გ. ჟურული. 

მხატვარი ს. ივანოვი. თარგმანი  -  ი. ტატიშვილი.მუსკა კ. 

მეღვინეთ-უხუცესი.   პრემიერა

ქაღალდი კარგი

22652 84 კ.მ.თ 41

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული"  1934 - 1935 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი . რეჟისორი  გ. ჟურული. 

მხატვარი ს. ივანოვი. თარგმანი  -  ი. ტატიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

22653 84 კ.მ.თ 42

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული"   1934 - 1935 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი . რეჟისორი  გ. ჟურული. 

მხატვარი ს. ივანოვი. თარგმანი  -  ი. ტატიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

22654 84 კ.მ.თ 43
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22655 84 კ.მ.თ 44
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22656 84 კ.მ.თ 45
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22657 84 კ.მ.თ 46
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22658 84 კ.მ.თ 47
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22659 84 კ.მ.თ 48
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22660 84 კ.მ.თ 49
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22661 84 კ.მ.თ 50

შ. დადიანის "კაკალ გულში". 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. [დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი. მხატვარი პ. ოცხელი]

ქაღალდი კარგი

22662 84 კ.მ.თ 51
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი



22663 84 კ.მ.თ 52
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22664 84 კ.მ.თ 53

გ. ბააზოვის "განურჩევლად პიროვნებისა". 1934 - 1935 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი. მხატვარი მ. გოცირიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

22665 84 კ.მ.თ 54
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22666 84 კ.მ.თ 55

გ. ბააზოვის "განურჩევლად პიროვნებისა". 1934 - 1935 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი. მხატვარი მ. გოცირიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

22667 84 კ.მ.თ 56
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22668 84 კ.მ.თ 57
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22669 84 კ.მ.თ 58
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22670 84 კ.მ.თ 59

გ. ბააზოვის "განურჩევლად პიროვნებისა". 1934 - 1935 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი. მხატვარი მ. გოცირიძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი

22671 84 კ.მ.თ 60
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22672 84 კ.მ.თ 61
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22673 84 კ.მ.თ 62
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22674 84 კ.მ.თ 63
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22675 84 კ.მ.თ 64
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22676 84 კ.მ.თ 65
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22677 84 კ.მ.თ 66
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22678 84 კ.მ.თ 67
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22679 84 კ.მ.თ 68
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22680 84 კ.მ.თ 69
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22681 84 კ.მ.თ 70
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22682 84 კ.მ.თ 71
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22683 84 კ.მ.თ 72
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22684 84 კ.მ.თ 73
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22685 84 კ.მ.თ 74
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22686 84 კ.მ.თ 75
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22687 84 კ.მ.თ 76
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22688 84 კ.მ.თ 77
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი მძიმე

22689 84 კ.მ.თ 78
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი მძიმე

22690 84 კ.მ.თ 79
სეზონის რეპერტუარი. 1934 - 1935 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22691 84 კ.მ.თ 80
სეზონის ახალი და განახლებული დადგმები. 1934 - 1935 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო



22692 84 კ.მ.თ 81

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული". 1935 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

მხატვარი ს. ივანოვი. თარგმანი  -  ი. ტატიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

22693 84 კ.მ.თ 82
რეპარტუარი. ახალი და განახლებული დადგმები. 1935 - 1936 წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22694 84 კ.მ.თ 83
რეპარტუარი. ახალი და განახლებული დადგმები. 1935 - 1936 წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22695 84 კ.მ.თ 84

ი. ვაკელის "შამილი". 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. დადგმა დ. ანთაძისა და ს. ჭელიძის. 

მხატვარი თ. აბაკელია. მუსიკა კ. მეღვინეთ-უხუცესი. 

ქორეოგრაფი ჯ. ბაგრატიონი

ქაღალდი საშუალო

22696 84 კ.მ.თ 85
მუდმივი ადგილები 50% ფასდაკლებით. 1935 - 1936 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22697 84 კ.მ.თ 86

შ. დადიანის "ჩატეხილი ხიდი". 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი . მხატვარი პ. 

ოცხელი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

22698 84 კ.მ.თ 87
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22699 84 კ.მ.თ 88

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული". 1935 - 1936 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

მხატვარი ს. ივანოვი

ქაღალდი საშუალო

22700 84 კ.მ.თ 89
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22701 84 კ.მ.თ 90

შ. დადიანის "ნინოშვილის გურია".  1935 - 1936 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  დ. ანთიძე. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე

ქაღალდი საშუალო

22702 84 კ.მ.თ 91
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22703 84 კ.მ.თ 92

შ. დადიანის "ჩატეხილი ხიდი". 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი . მხატვარი პ. 

ოცხელი

ქაღალდი საშუალო

22704 84 კ.მ.თ 93
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22705 84 კ.მ.თ 94

გ. ბააზოვის "განურჩევლად პიროვნებისა". 1935 - 1936 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

გოძიაშვილი. მხატვარი მ. გოცირიძე

ქაღალდი საშუალო

22706 84 კ.მ.თ 95
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22707 84 კ.მ.თ 96

შ. დადიანის "ჩატეხილი ხიდი". 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი . მხატვარი პ. 

ოცხელი

ქაღალდი საშუალო

22708 84 კ.მ.თ 97
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22709 84 კ.მ.თ 98
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22710 84 კ.მ.თ 99
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22711 84 კ.მ.თ 100
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22712 84 კ.მ.თ 101
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22713 84 კ.მ.თ 102
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22714 84 კ.მ.თ 103
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22715 84 კ.მ.თ 104
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22716 84 კ.მ.თ 105
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22717 84 კ.მ.თ 106
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო



22718 84 კ.მ.თ 107

შ. დადიანის "ნინოშვილის გურია".  1935 - 1936 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  დ. ანთიძე. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე

ქაღალდი საშუალო

22719 84 კ.მ.თ 108
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22720 84 კ.მ.თ 109
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22721 84 კ.მ.თ 110
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22722 84 კ.მ.თ 111
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22723 84 კ.მ.თ 112
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22724 84 კ.მ.თ 113
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22725 84 კ.მ.თ 114
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22726 84 კ.მ.თ 115
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22727 84 კ.მ.თ 116
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22728 84 კ.მ.თ 117
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22729 84 კ.მ.თ 118
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22730 84 კ.მ.თ 119
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22731 84 კ.მ.თ 120

ი. ვაკელის "შამილი". ი. ჭავჭავაძის ნაწარმოების მიხედვით 

"ჩატეხილი ხდი". 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

თეატრი 

ქაღალდი საშუალო

22732 84 კ.მ.თ 121
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22733 84 კ.მ.თ 122
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი მძიმე

22734 84 კ.მ.თ 123
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22735 84 კ.მ.თ 124
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22736 84 კ.მ.თ 125
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22737 84 კ.მ.თ 126

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1935 - 1936 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ს. ჭელიძე. 

[დადგმა კ. მარჯანიშვილი]. მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

22738 84 კ.მ.თ 127
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22739 84 კ.მ.თ 128
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი მძიმე

22740 84 კ.მ.თ 129
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22741 84 კ.მ.თ 130
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22742 84 კ.მ.თ 131
ა. აფინოგენოვის "შორეული". 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22743 84 კ.მ.თ 132

ა. აფინოგენოვის "შორეული". 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. რეჟისორი  დ. ანთაძე. მხატვარი დ. 

კაკაბაძე. მუსიკა ა. ბალანჩივაძე. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

22744 84 კ.მ.თ 133
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22745 84 კ.მ.თ 134
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო



22746 84 კ.მ.თ 135

ა. აფინოგენოვის "შორეული". 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. რეჟისორი  დ. ანთაძე. მხატვარი დ. 

კაკაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

22747 84 კ.მ.თ 136
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22748 84 კ.მ.თ 137
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22749 84 კ.მ.თ 138
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22750 84 კ.მ.თ 139
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22751 84 კ.მ.თ 140
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22752 84 კ.მ.თ 141

ა. აფინოგენოვის "შორეული". 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. რეჟისორი  დ. ანთაძე. მხატვარი დ. 

კაკაბაძე. თარგმანი  -  დ. ჯანელიძე

ქაღალდი კარგი

22753 84 კ.მ.თ 142

ა. აფინოგენოვის "შორეული". 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. რეჟისორი  დ. ანთაძე. მხატვარი დ. 

კაკაბაძე. თარგმანი  -  დ. ჯანელიძე

ქაღალდი კარგი

22754 84 კ.მ.თ 143

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელბა საქართველოში". 1936 - 1937 წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ს. ჭელიძე. 

დადგმა კ. მარჯანიშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი

22755 84 კ.მ.თ 144
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22756 84 კ.მ.თ 145

შ. დადიანის "ნინოშვილის გურია".  1936 - 1937 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  დ. ანთიძე. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

22757 84 კ.მ.თ 146
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22758 84 კ.მ.თ 147
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22759 84 კ.მ.თ 148
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22760 84 კ.მ.თ 149
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22761 84 კ.მ.თ 150

მოლიერის "ძალად ექიმი". 1936 - 1937 წწ. კ. პრემიერა. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი . მხატვარი ე. ახვლედიანი. თარგმანი ფ. გოკიელი, 

მუსიკა ვ. კრუტოვი. 

ქაღალდი კარგი

22762 84 კ.მ.თ 151
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22763 84 კ.მ.თ 152
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22764 84 კ.მ.თ 153
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22765 84 კ.მ.თ 154
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22766 84 კ.მ.თ 155
"იცკა რაჟინაშვილი". 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22767 84 კ.მ.თ 156
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22768 84 კ.მ.თ 157
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22769 84 კ.მ.თ 158

ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო".  1936 - 1937 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. [რეჟისორი  კ. 

მარჯანიშვილი]. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

22770 84 კ.მ.თ 159

გ. ბააზოვის "იცკა რაჟინაშვილი". 1936 - 1937 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  დ. ანთაძე. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე. მუსუკა ა. ანდრიაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



22771 84 კ.მ.თ 160
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22772 84 კ.მ.თ 161
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22773 84 კ.მ.თ 162
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22774 84 კ.მ.თ 163
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22775 84 კ.მ.თ 164
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22776 84 კ.მ.თ 165
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22777 84 კ.მ.თ 166
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22778 84 კ.მ.თ 167

"მოცარტი და სალიერი". "ბორის გოდუნოვი". "ქვის სტუმარი". 

"ლექსები". 1837 - 1937 წწ. მარჯანიშვილის თეატრი. პუშკინის 

გარდაცვალების 100 წლისთავი

ქაღალდი კარგი

22779 84 კ.მ.თ 168
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22780 84 კ.მ.თ 169
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22781 84 კ.მ.თ 170
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22782 84 კ.მ.თ 171
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22783 84 კ.მ.თ 172
გ. ბააზოვის "იცკა რაჟინაშვილი". შ. დადიანის "ნინოშვილის 

გურია". 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი
ქაღალდი კარგი

22784 84 კ.მ.თ 173
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22785 84 კ.მ.თ 174
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22786 84 კ.მ.თ 175
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22787 84 კ.მ.თ 176
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22788 84 კ.მ.თ 177

რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს". ა. ცაგარელის 

"ხანუმა".     1937 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი . ე. 

ჩერქეზიშვილის და ნ. გოცირიძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

22789 84 კ.მ.თ 178
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22790 84 კ.მ.თ 179
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22791 84 კ.მ.თ 180
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22792 84 კ.მ.თ 181
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22793 84 კ.მ.თ 182
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22794 84 კ.მ.თ 183

დ. კლდიაშვილის მოთხრობის მიხედვით  "სამანიშვილის 

დედინაცვალი". 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

თეატრი. დადგმა შ. ღამბაშიძე, მხატვარი დ. კაკაბაძე, მუსიკა ვ. 

კურტიდი.

ქაღალდი კარგი

22795 84 კ.მ.თ 184
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22796 84 კ.მ.თ 185
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22797 84 კ.მ.თ 186
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22798 84 კ.მ.თ 187

დ. კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალი". 1936 - 1937 წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  შ. ღამბაშიძე. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე. 

ქაღალდი კარგი

22799 84 კ.მ.თ 188
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი



22800 84 კ.მ.თ 189
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22801 84 კ.მ.თ 190
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22802 84 კ.მ.თ 191
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22803 84 კ.მ.თ 192

ი. ჭავჭავაძის ნაწარმოების მიხედვით, შალვა დადიანის 

"ჩატეხილი ხიდი". 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი პ. ოცხელი. 

მუსიკა მ. შველიძე. ი. ჭავჭავაძის დაბადებიდან 100 წლის 

აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

22804 84 კ.მ.თ 193
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22805 84 კ.მ.თ 194
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22806 84 კ.მ.თ 195
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22807 84 კ.მ.თ 196
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22808 84 კ.მ.თ 197
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22809 84 კ.მ.თ 198
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22810 84 კ.მ.თ 199
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი კარგი

22811 84 კ.მ.თ 200
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22812 84 კ.მ.თ 201
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი მძიმე

22813 84 კ.მ.თ 202
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22814 84 კ.მ.თ 203
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22815 84 კ.მ.თ 204
სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი 
ქაღალდი საშუალო

22816 85 კ.მ.თ 205

 ბომარშეს "ფიგაროს ქორწინება". 1937 - 1938 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. მხატვრები ე. ახვლედიანი. ნ. ყაზბეგი. თარგმანი  -  

ი. გრიშაშვილი. მ. ტყემელაძე. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

22817 85 კ.მ.თ 206

შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1937 - 1938 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. მხატვარი ვ. 

სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა. მონაწილეობენ ტ. აბაშიძე. ვ. 

ანჯაფარიძე. ე. დონაური და სხვანი

ქაღალდი მძიმე

22818 85 კ.მ.თ 207

ა. დენერის "დები ჟერარ". 1938 - 1939 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. ანჯაფარიძე. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. თარგმანი  -  მ. ქორელი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

22819 85 კ.მ.თ 208
სეზონის რეპერტუარი. 1938 - 1939 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი საშუალო

22820 85 კ.მ.თ 209
სეზონის რეპერტუარი. 1938 - 1939 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი მძიმე

22821 85 კ.მ.თ 210
სეზონის რეპერტუარი. 1938 - 1939 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი საშუალო

22822 85 კ.მ.თ 211

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი 

მოსკოვის სახელმწიფო კამერულ თეატრში

ქაღალდი საშუალო

22823 85 კ.მ.თ 212

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი 

მოსკოვის სახელმწიფო კამერულ თეატრში

ქაღალდი საშუალო

22824 85 კ.მ.თ 213

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი 

მოსკოვის სახელმწიფო კამერულ თეატრში

ქაღალდი საშუალო



22825 85 კ.მ.თ 214

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი 

მოსკოვის სახელმწიფო კამერულ თეატრში

ქაღალდი საშუალო

22826 85 კ.მ.თ 215

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი 

მოსკოვის სახელმწიფო კამერულ თეატრში

ქაღალდი საშუალო

22827 85 კ.მ.თ 216

საგასტროლო რეპერტუარი. 1939 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი 

მოსკოვის სახელმწიფო კამერულ თეატრში

ქაღალდი კარგი

22828 85 კ.მ.თ 217

შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან".  Ш. Дадиани "из искры". 1939 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

გასტროლი მოსკოვის სახელმწიფო კამერულ თეატრში. 

რეჟისორი  გ. მრავლაძე. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

22829 85 კ.მ.თ 218

შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". Ш. Дадиани "из искры". 1939 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

გასტროლი მოსკოვის სახელმწიფო კამერულ თეატრში. 

რეჟისორი  გ. მრავლაძე. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

22830 85 კ.მ.თ 219

შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". Ш. Дадиани "из искры". 1939 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

გასტროლი მოსკოვის სახელმწიფო კამერულ თეატრში. 

რეჟისორი  გ. მრავლაძე. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

22831 85 კ.მ.თ 220

საანონსო აფიშა. 1939 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი მოსკოვის 

სახელმწიფო კამერულ თეატრში

ქაღალდი კარგი

22832 85 კ.მ.თ 221

საანონსო აფიშა. 1939 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი მოსკოვის 

სახელმწიფო კამერულ თეატრში

ქაღალდი კარგი

22833 85 კ.მ.თ 222

უ. ჩხეიძის "გიორგი სააკაძე". 1939 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორები: ვ. გოძიაშვილი 

და ჭ. გელეიშვილი. მხატვარი ს. ქობულაძე, კოსტიუმების 

მხატვარი  დ. ძნელაძე

ქაღალდი კარგი

22834 85 კ.მ.თ 223

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელბა საქართველოში". 1939 - 1940 წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

[რეჟისორი  კ. მარჯანიშვილი]. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

22835 85 კ.მ.თ 224
სეზონის რეპერტუარი. 1939 - 1940  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22836 85 კ.მ.თ 225
სეზონის რეპერტუარი. 1939 - 1940  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22837 85 კ.მ.თ 226
სეზონის რეპერტუარი. 1939 - 1940  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22838 85 კ.მ.თ 227
სეზონის რეპერტუარი. 1940 - 1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22839 85 კ.მ.თ 228
სეზონის რეპერტუარი. 1940 - 1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22840 85 კ.მ.თ 229
უ. ჩხეიძის "გიორგი სააკაძე". 1940 - 1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. სეზონის გახსნა
ქაღალდი კარგი

22841 85 კ.მ.თ 230

უ. ჩხეიძის "გიორგი სააკაძე". 1940 - 1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი დ. ძნელაძე. ვ. ანჯაფარიძის და ე. დონაურის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

22842 85 კ.მ.თ 231

უ. ჩხეიძის "გიორგი სააკაძე". 1940 - 1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი დ. ძნელაძე

ქაღალდი კარგი

22843 85 კ.მ.თ 232

უ. ჩხეიძის "გიორგი სააკაძე". 1940 - 1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი დ. ძნელაძე

ქაღალდი კარგი



22844 85 კ.მ.თ 233

უ. ჩხეიძის "გიორგი სააკაძე". 1940 - 1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი დ. ძნელაძე

ქაღალდი კარგი

22845 85 კ.მ.თ 234

ა. დიუმას (შვილის) "მარგარიტა გოტიე". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. თარგმანი  -  

ა. იმედაშვილი. ვ. გუნია

ქაღალდი კარგი

22846 85 კ.მ.თ 235

ა. დიუმას (შვილის) "მარგარიტა გოტიე". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ა. 

იმედაშვილი. ვ. გუნია

ქაღალდი კარგი

22847 85 კ.მ.თ 236

ა. დიუმას (შვილის) "მარგარიტა გოტიე". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ა. 

იმედაშვილი. ვ. გუნია. მონაწილეობენ: ტ. აბაშიძიე. ვ. 

ანჯაფარიძე. ს. თაყაიშვილი

ქაღალდი კარგი

22848 85 კ.მ.თ 237

ვ. ტაბლიაშვილის "სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი". 1940 - 

1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები ლ. ჭუბაბრია და ი. 

ჭავჭანიძე

ქაღალდი კარგი

22849 85 კ.მ.თ 238

ვ. ტაბლიაშვილის "სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი". 1940 - 

1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები ლ. ჭუბაბრია და ი. 

ჭავჭანიძე

ქაღალდი კარგი

22850 85 კ.მ.თ 239

ვ. ტაბლიაშვილის "სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი". 1940 - 

1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები ლ. ჭუბაბრია და ი. 

ჭავჭანიძე

ქაღალდი კარგი

22851 85 კ.მ.თ 240

ვ. ტაბლიაშვილის "სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი". 1940 - 

1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები ლ. ჭუბაბრია და ი. 

ჭავჭანიძე. მონაწილეობენ: ვ. ანჯაფარიძე. ე. ჩერქეზიშვილი. ს. 

თაყაიშვილი. ნ. გოცირიძე

ქაღალდი კარგი

22852 85 კ.მ.თ 241

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული" 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული. მხატვარი პ. კობახიძე. მონაწილეობენ: ვ. 

ანჯაფარიძე. ა. აბაშიძე. თ. ავჭანიძე. ა. ჟორჟოლინაი

ქაღალდი კარგი

22853 85 კ.მ.თ 242

შ. დადიანის "ჩატეხილი ხიდი". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. მონაწილეობენ: შ. 

ღამბაშიძე. შ. გომელაური. ს. თაყაიშვილი. ე. დონაური

ქაღალდი კარგი

22854 85 კ.მ.თ 243

შ. დადიანის "ჩატეხილი ხიდი". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი

22855 85 კ.მ.თ 244

შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1940 - 1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ.ჟურული. 

მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი. მონაწილეობენ: შ. ღამბაშიძე. პ. 

კობახიძე. ვ. გოძიაშვილი. ე. დონაური. ვ. ანჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

22856 85 კ.მ.თ 245

შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 1940 - 1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ.ჟურული. 

მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

22857 85 კ.მ.თ 246

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. ღამბაშიძე. მხატვარი კ. სანაძე. მონაწილეობენ: ს. 

თაყაიშვილი. შ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

22858 85 კ.მ.თ 247

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. ღამბაშიძე. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი



22859 85 კ.მ.თ 248

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. ღამბაშიძე. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

22860 85 კ.მ.თ 249

ა. სამსონიას და დ. ანთაძის "ანრი სეარ". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი ი. შტენბერგი

ქაღალდი კარგი

22861 85 კ.მ.თ 250

ა. სამსონიას და დ. ანთაძის "ანრი სეარ". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი ი. შტენბერგი

ქაღალდი კარგი

22862 85 კ.მ.თ 251

ა. სამსონიას და დიომინ ანთაძის "ანრი სეარ". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი ი. შტენბერგი. მონაწილეობენ: ე. 

დონაური. ვ. გოძიაშვილი. მ. სარაული. შ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

22863 85 კ.მ.თ 252

ა. სამსონიას და დ. ანთაძის "ანრი სეარ". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი ი. შტენბერგი

ქაღალდი კარგი

22864 85 კ.მ.თ 253

ა. სამსონიას და დ. ანთაძის "ანრი სეარ". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი ი. შტენბერგი

ქაღალდი კარგი

22865 85 კ.მ.თ 254

სარდუ დე მოროს "მადამ სან-ჟენ". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. თარგმანი  -  ვ. სვანი-

ჟურული

ქაღალდი კარგი

22866 85 კ.მ.თ 255

სარდუ დე მოროს "მადამ სან-ჟენ". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. თარგმანი  -  ვ. სვანი-

ჟურული

ქაღალდი კარგი

22867 85 კ.მ.თ 256

ნ. პოგოდინის "კრემლის კურანტები". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი მ. აბჟანდაძე.ბ. ქვლივიძე, ი. 

ჭავჭანიძე.  მუსიკა ა. კერესელიძე. თარგმანი  -  გ. 

ფრონისპირელი. პრემიერა. მონაწილეობენ: ტ. აბაშიძე. ე. 

დონაური. ვ. ანჯაფარიძე, პ. კობახიძე და სხვანი

ქაღალდი კარგი

22868 85 კ.მ.თ 257

ნ. პოგოდინის "კრემლის კურანტები". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი მ. აბჟანდაძე. თარგმანი  -  გ. 

ფრონისპირელი

ქაღალდი კარგი

22869 85 კ.მ.თ 258

ნ. პოგოდინის "კრემლის კურანტები". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი მ. აბჟანდაძე. თარგმანი  -  გ. 

ფრონისპირელი

ქაღალდი კარგი

22870 85 კ.მ.თ 259

ნ. მიქავას და გ. აბაშიძის "ბედნიერება". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

პ. კობახიძე. მხატვარი მ. აბჟანდაძე. მუსიკა ა. ბუკია

ქაღალდი კარგი

22871 85 კ.მ.თ 260

ნ. მიქავას და გ. აბაშიძის "ბედნიერება". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

პ. კობახიძე. მხატვარი მ. აბჟანდაძე

ქაღალდი კარგი

22872 85 კ.მ.თ 261

ნ. მიქავას და გ. აბაშიძის "ბედნიერება". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

პ. კობახიძე. მხატვარი მ. აბჟანდაძე

ქაღალდი საშუალო

22873 85 კ.მ.თ 262

ნ. მიქავას და გ. აბაშიძის "ბედნიერება". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

პ. კობახიძე. მხატვარი მ. აბჟანდაძე

ქაღალდი კარგი

22874 85 კ.მ.თ 263

ნ. მიქავას და გ. აბაშიძის "ბედნიერება". 1940 - 1941  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

პ. კობახიძე. მხატვარი მ. აბჟანდაძე

ქაღალდი კარგი



22875 85 კ.მ.თ 264

ვ. ჰუგოს "რუი ბლაზ". 1940 - 1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი. 

პრემიერა. პრემიერა ვ. ანჯაფარიძე. ც. წუწუნავა. ვ. გოძიაშვილი

ქაღალდი კარგი

22876 85 კ.მ.თ 265

ვ. ჰუგოს "რუი ბლაზ". 1940 - 1941  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი. 

პრემიერა ვ. ანჯაფარიძე. ც. წუწუნავა. ვ. გოძიაშვილი

ქაღალდი საშუალო

22877 85 კ.მ.თ 266
სეზონის რეპერტუარი. 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი 
ქაღალდი საშუალო

22878 85 კ.მ.თ 267

კ. ფინის  და მ. გუსის "ბერლინის გასაღები". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი 

და მხატვარი   ვ. ყუშიტაშვილი. თარგმანი  -  გ. ნუცუბიძე. მუსიკა 

ა. კერესელიძე. პრემიერა. ს. თაყაიშვილის. პ. კობახიძის. შ. 

ჯაფარიძის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

22879 85 კ.მ.თ 268

კ. ფინის დამ. გუსის "ბერლინის გასაღები". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. თარგმანი  -  გ. ნუცუბიძე. პრემიერა. ს. 

თაყაიშვილის. პ. კობახიძის. შ. ჯაფარიძის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

22880 85 კ.მ.თ 269

კ.ფინის და მ. გუსის "ბერლინის გასაღები". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. თარგმანი  -  გ. ნუცუბიძე. პრემიერა. ს. 

თაყაიშვილის. პ. კობახიძის. შ. ჯაფარიძის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

22881 85 კ.მ.თ 270

ვ. როკის "ინჟინერი სერგეევი". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ანჯაფარიძე. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

22882 85 კ.მ.თ 271

ვ. როკის "ინჟინერი სერგეევი". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ანჯაფარიძე. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი

22883 85 კ.მ.თ 272

ვ. როკის "ინჟინერი სერგეევი". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ანჯაფარიძე. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი

22884 85 კ.მ.თ 273

ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი აღადგინა ვ. გოძიაშვილმა. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

22885 85 კ.მ.თ 274

ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი აღადგინა ვ. გოძიაშვილმა. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

22886 85 კ.მ.თ 275

ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი აღადგინა ვ. გოძიაშვილმა. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

22887 85 კ.მ.თ 276

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ლ. ჭუბაბრია, კოსტიუმები დ. ძნელაძე, მუსიკა ა. 

კერესელიძე

ქაღალდი კარგი

22888 85 კ.მ.თ 277

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ლ. ჭუბაბრია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

22889 85 კ.მ.თ 278

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ლ. ჭუბაბრია

ქაღალდი კარგი



22890 85 კ.მ.თ 279

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ლ. ჭუბაბრია

ქაღალდი კარგი

22891 85 კ.მ.თ 280

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ლ. ჭუბაბრია

ქაღალდი კარგი

22892 85 კ.მ.თ 281

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ლ. ჭუბაბრია

ქაღალდი საშუალო

22893 85 კ.მ.თ 282

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ლ. ჭუბაბრია

ქაღალდი საშუალო

22894 85 კ.მ.თ 283

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ლ. ჭუბაბრია

ქაღალდი კარგი

22895 85 კ.მ.თ 284

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ლ. ჭუბაბრია

ქაღალდი საშუალო

22896 85 კ.მ.თ 285

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  კ. მარჯანიშვილი.  

აღადგინა პ. კობახიძემ. თარგმანი  -  ვ. გადრინდაშვილი

ქაღალდი საშუალო

22897 85 კ.მ.თ 286

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  კ. მარჯანიშვილი 

აღადგინა პ. კობახიძემ. თარგმანი  -  ვ. გადრინდაშვილი

ქაღალდი საშუალო

22898 85 კ.მ.თ 287

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  კ. მარჯანიშვილი 

აღადგინა პ. კობახიძემ. თარგმანი  -  ვ. გადრინდაშვილი

ქაღალდი საშუალო

22899 85 კ.მ.თ 288

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  კ. მარჯანიშვილი 

აღადგინა პ. კობახიძემ. თარგმანი  -  ვ. გადრინდაშვილი

ქაღალდი საშუალო

22900 85 კ.მ.თ 289

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი მ. აბჟანდაძე

ქაღალდი საშუალო

22901 85 კ.მ.თ 290

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი მ. აბჟანდაძე. მუსიკა ა. კერესელიძე

ქაღალდი საშუალო

22902 85 კ.მ.თ 291

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი მ. აბჟანდაძე

ქაღალდი საშუალო

22903 85 კ.მ.თ 292

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი მ. აბჟანდაძე

ქაღალდი საშუალო

22904 85 კ.მ.თ 293

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი მ. აბჟანდაძე

ქაღალდი საშუალო

22905 85 კ.მ.თ 294

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი მ. აბჟანდაძე

ქაღალდი საშუალო

22906 85 კ.მ.თ 295

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი მ. აბჟანდაძე

ქაღალდი საშუალო

22907 85 კ.მ.თ 296

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი მ. აბჟანდაძე

ქაღალდი საშუალო

22908 85 კ.მ.თ 297

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი მ. აბჟანდაძე

ქაღალდი საშუალო



22909 85 კ.მ.თ 298
ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

22910 85 კ.მ.თ 299
ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

22911 85 კ.მ.თ 300

ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა ვ. ყუშიტაშილი. 

მონაწილეობენ: ა. აბაშიძე. ე. ჩერქეზიშვილი. ვ. გოძიაშვილი. ს. 

თაყაიშვილი. შ. ღამბაშიძე და სხვანი

ქაღალდი საშუალო

22912 85 კ.მ.თ 301

ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. მონაწილეობენ: ა. აბაშიძე. ე. 

ჩერქეზიშვილი. ვ. გოძიაშვილი. ს. თაყაიშვილი. შ. ღამბაშიძე და 

სხვანი

ქაღალდი საშუალო

22913 85 კ.მ.თ 302

ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. მონაწილეობენ: ა. აბაშიძე. ე. 

ჩერქეზიშვილი. ვ. გოძიაშვილი. ს. თაყაიშვილი. შ. ღამბაშიძე და 

სხვანი

ქაღალდი საშუალო

22914 85 კ.მ.თ 303

ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. მონაწილეობენ: ა. აბაშიძე. ე. 

ჩერქეზიშვილი. ვ. გოძიაშვილი. ს. თაყაიშვილი. შ. ღამბაშიძე და 

სხვანი

ქაღალდი საშუალო

22915 85 კ.მ.თ 304

ბ. გამრეკელის "გრიგალი". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  შ. ღამბაშიძე. 

ანონსი

ქაღალდი საშუალო

22916 85 კ.მ.თ 305

ბ. გამრეკელის "გრიგალი". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  შ. ღამბაშიძე. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. მუსიკა ა. კერესელიძე.  პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

22917 85 კ.მ.თ 306

ბ. გამრეკელის "გრიგალი". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  შ. ღამბაშიძე. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

22918 85 კ.მ.თ 307

ბ. გამრეკელის "გრიგალი". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  შ. ღამბაშიძე. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

22919 85 კ.მ.თ 308

ბ. გამრეკელის "გრიგალი". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  შ. ღამბაშიძე. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

22920 85 კ.მ.თ 309

ბ. გამრეკელის "გრიგალი". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  შ. ღამბაშიძე. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

22921 85 კ.მ.თ 310

ა. დიუმას (შვილის) "მარგარიტა გოტიე". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი ი. შტენბერგი

ქაღალდი საშუალო

22922 85 კ.მ.თ 311

ნ. პოგოდინის "კრემლის კურანტები". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ვ. 

ტაბლიაშვილი. მხატვრები მ. აბჟანდაძე. ბ. ქვლიბიძე. თარგმანი  

-  ვ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი საშუალო

22923 85 კ.მ.თ 312

ვ. სარდუს და მოროს "მადამ სან-ჟენ". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. თარგმანი  -  ვ. სვანი-

ჟურული

ქაღალდი საშუალო

22924 85 კ.მ.თ 313

ვ. ტაბლიაშვილის "სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი". 1941 - 

1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები ლ. ჭუბაბრია და ი. 

ჭავჭანიძე. ლ. არდაზიანის მოთხრობის მიხედვით

ქაღალდი საშუალო



22925 85 კ.მ.თ 314

ვ. ტაბლიაშვილის "სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი". 1941 - 

1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები ლ. ჭუბაბრია და ი. 

ჭავჭანიძე. ლ. არდაზიანის მოთხრობის მიხედვით

ქაღალდი კარგი

22926 85 კ.მ.თ 315

ვ. ტაბლიაშვილის "სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი". 1941 - 

1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები ლ. ჭუბაბრია და ი. 

ჭავჭანიძე. ლ. არდაზიანის მოთხრობის მიხედვით

ქაღალდი კარგი

22927 85 კ.მ.თ 316

ვ. ტაბლიაშვილის "სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი". 1941 - 

1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები ლ. ჭუბაბრია და ი. 

ჭავჭანიძე. ლ. არდაზიანის მოთხრობის მიხედვით

ქაღალდი საშუალო

22928 85 კ.მ.თ 317

ვ. ტაბლიაშვილის "სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი". 1941 - 

1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები ლ. ჭუბაბრია და ი. 

ჭავჭანიძე. ლ. არდაზიანის მოთხრობის მიხედვით

ქაღალდი საშუალო

22929 85 კ.მ.თ 318

ვ. ტაბლიაშვილის "სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი". 1941 - 

1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები ლ. ჭუბაბრია და ი. 

ჭავჭანიძე. ლ. არდაზიანის მოთხრობის მიხედვით

ქაღალდი საშუალო

22930 85 კ.მ.თ 319

ნ. მიქავას და გ. აბაშიძის "ბედნიერება". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი.. რეჟისორი  

პ. კობახიძე. მხატვარი მ. აბჟანდაძე

ქაღალდი საშუალო

22931 85 კ.მ.თ 320

ნ. მიქავას და გ. აბაშიძის "ბედნიერება". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი.. რეჟისორი  

პ. კობახიძე. მხატვარი მ. აბჟანდაძე

ქაღალდი საშუალო

22932 85 კ.მ.თ 321

"მილიონთა რისხვა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

22933 85 კ.მ.თ 322

"მილიონთა რისხვა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

22934 85 კ.მ.თ 323

"მილიონთა რისხვა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

22935 85 კ.მ.თ 324

"მილიონთა რისხვა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

22936 85 კ.მ.თ 325

"მილიონთა რისხვა". 1941 - 1942  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

22937 85 კ.მ.თ 326

ერთმოქმედებიანი პიესების საღამო. ი. იალუნერის 

"სასტუმროში". ი. ჭავჭავაძის "ქართვლის დედა". დანილინის და 

რაიმონდის "განგაში". პატარაიას და კ. კვანტალიანის მონტაჟი 

"სიყვარული". ვ.პატარაიას - "ძიება". 1941 - 1942  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი

ქაღალდი კარგი

22938 86 კ.მ.თ 327
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22939 86 კ.მ.თ 328
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22940 86 კ.მ.თ 329
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22941 86 კ.მ.თ 330
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22942 86 კ.მ.თ 331
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი



22943 86 კ.მ.თ 332
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22944 86 კ.მ.თ 333
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22945 86 კ.მ.თ 334
სეზონის რეპერტუარი. თებერვალი. 1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22946 86 კ.მ.თ 335
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1942 - 1943  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22947 86 კ.მ.თ 336
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1942 - 1943  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22948 86 კ.მ.თ 337
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1942 - 1943  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22949 86 კ.მ.თ 338
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1942 - 1943  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22950 86 კ.მ.თ 339
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1942 - 1943  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22951 86 კ.მ.თ 340
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22952 86 კ.მ.თ 341
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22953 86 კ.მ.თ 342
სეზონის რეპერტუარი. მაისი.  1942 - 1943  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22954 86 კ.მ.თ 343
სეზონის რეპერტუარი. მაისი.  1942 - 1943  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22955 86 კ.მ.თ 344
სეზონის რეპერტუარი. მაისი.  1942 - 1943  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22956 86 კ.მ.თ 345
სეზონის რეპერტუარი. მაისი.  1942 - 1943  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22957 86 კ.მ.თ 346
სეზონის რეპერტუარი. მაისი.  1942 - 1943  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22958 86 კ.მ.თ 347
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22959 86 კ.მ.თ 348
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22960 86 კ.მ.თ 349
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22961 86 კ.მ.თ 350
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22962 86 კ.მ.თ 351
სეზონის რეპერტუარი. ივლისი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22963 86 კ.მ.თ 352
სეზონის რეპერტუარი. სექტემბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22964 86 კ.მ.თ 353
სეზონის რეპერტუარი. სექტემბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22965 86 კ.მ.თ 354
სეზონის რეპერტუარი. სექტემბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22966 86 კ.მ.თ 355
სეზონის რეპერტუარი. სექტემბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22967 86 კ.მ.თ 356
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22968 86 კ.მ.თ 357
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22969 86 კ.მ.თ 358
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22970 86 კ.მ.თ 359
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22971 86 კ.მ.თ 360
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22972 86 კ.მ.თ 361
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22973 86 კ.მ.თ 362
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი



22974 86 კ.მ.თ 363
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22975 86 კ.მ.თ 364
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22976 86 კ.მ.თ 365
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22977 86 კ.მ.თ 366
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22978 86 კ.მ.თ 367
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი.  1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22979 86 კ.მ.თ 368
ბ. გამრეკელის "გრიგალი". 1942 - 1943  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ანონსი
ქაღალდი საშუალო

22980 86 კ.მ.თ 369

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული. მხატვარი ლ. ჭუბაბრია. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

22981 86 კ.მ.თ 370

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული. მხატვარი ლ. ჭუბაბრია. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

22982 86 კ.მ.თ 371

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული. მხატვარი ლ. ჭუბაბრია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

22983 86 კ.მ.თ 372

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1942 - 1943  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  კ. მარჯანიშვილი 

აღადგინა პ. კობახიძემ. თარგმანი  -  ვ. გადრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

22984 86 კ.მ.თ 373

ლ. გოთუას ინსცენირება "მეფე ლირი". 1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ლ. ჭუბაბრია. მე-100 წარმოდგენა

ქაღალდი კარგი

22985 86 კ.მ.თ 374

გ. მდივნის "პარტიზანები". 1942 - 1943  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი ლ. ჭუბაბრია. მონაწილეობენ: ვ. ანჯაფარიძე. პ. 

კობახიძე. ვ. გოძიაშვილიდა სხვანი

ქაღალდი კარგი

22986 86 კ.მ.თ 375

შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის 

ქორწინება". მ. ტაბლიაშვილის "სოლომონ ისაკიჩ 

მეჯღანუაშვილი" . ი. ვაკელის "შური". შ. დადიანის "ჩატეხილი 

ხიდი".  ბომარშეს "ფიგაროს ქორწინება". 1942 - 1943  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი

ქაღალდი კარგი

22987 86 კ.მ.თ 376
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22988 86 კ.მ.თ 377
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22989 86 კ.მ.თ 378
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

22990 86 კ.მ.თ 379
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22991 86 კ.მ.თ 380
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22992 86 კ.მ.თ 381
სეზონის რეპერტუარი. თებერვალი. 1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22993 86 კ.მ.თ 382
სეზონის რეპერტუარი. თებერვალი. 1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22994 86 კ.მ.თ 383
სეზონის რეპერტუარი. თებერვალი. 1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22995 86 კ.მ.თ 384
სეზონის რეპერტუარი. მარტი.  1943 - 1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი



22996 86 კ.მ.თ 385
სეზონის რეპერტუარი. მარტი.  1943 - 1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22997 86 კ.მ.თ 386
სეზონის რეპერტუარი. მარტი.  1943 - 1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22998 86 კ.მ.თ 387
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

22999 86 კ.მ.თ 388
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23000 86 კ.მ.თ 389
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23001 86 კ.მ.თ 390
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23002 86 კ.მ.თ 391
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23003 86 კ.მ.თ 392
სეზონის რეპერტუარი. მაისი.  1943 - 1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23004 86 კ.მ.თ 393
სეზონის რეპერტუარი. მაისი.  1943 - 1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23005 86 კ.მ.თ 394
სეზონის რეპერტუარი. მაისი.  1943 - 1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23006 86 კ.მ.თ 395
სეზონის რეპერტუარი. მაისი.  1943 - 1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23007 86 კ.მ.თ 396
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23008 86 კ.მ.თ 397
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23009 86 კ.მ.თ 398
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23010 86 კ.მ.თ 399
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23011 86 კ.მ.თ 400
სეზონის რეპერტუარი. ივლისი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23012 86 კ.მ.თ 401
სეზონის რეპერტუარი. სექტემბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23013 86 კ.მ.თ 402
სეზონის რეპერტუარი. სექტემბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23014 86 კ.მ.თ 403
სეზონის რეპერტუარი. სექტემბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23015 86 კ.მ.თ 404
სეზონის რეპერტუარი. სექტემბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23016 86 კ.მ.თ 405
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23017 86 კ.მ.თ 406
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23018 86 კ.მ.თ 407
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23019 86 კ.მ.თ 408
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23020 86 კ.მ.თ 409
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23021 86 კ.მ.თ 410
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23022 86 კ.მ.თ 411
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23023 86 კ.მ.თ 412
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23024 86 კ.მ.თ 413
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23025 86 კ.მ.თ 414
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23026 86 კ.მ.თ 415
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი



23027 86 კ.მ.თ 416
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23028 86 კ.მ.თ 417
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი.  1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23029 86 კ.მ.თ 418

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1943 - 1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი. 

თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი. კოტე მარჯანიშვილის 

გარდაცვალების XI წლის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

23030 86 კ.მ.თ 419

ა. დიუმას "მარგარიტა გოტიე". 1943 - 1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ბ. გამრეკელი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ა. იმედაშვილი და ვ. გუნია

ქაღალდი კარგი

23031 86 კ.მ.თ 420

ა. დიუმას "მარგარიტა გოტიე". 1943 - 1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ბ. გამრეკელი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ა. იმედაშვილი და ვ. გუნია

ქაღალდი კარგი

23032 86 კ.მ.თ 421

ვ. ტაბლიაშვილის "სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი" . 1943 - 

1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები ლ. ჭუბაბრია და ი. 

აჭავჭანიძე

ქაღალდი კარგი

23033 86 კ.მ.თ 422

ვ. როკის "ინჟინერი სერგეევი". 1943 - 1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ანჯაფარიძე. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. თარგმანი  -  ნ. მიქავა და გ. აბაშიძე

ქაღალდი კარგი

23034 86 კ.მ.თ 423

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". უ. შექსპირის 

"ჭირვეული ცოლის მორჯულება". 1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი

ქაღალდი კარგი

23035 86 კ.მ.თ 424

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული. ლ. ჭუბაბრია. მონაწილეობენ: ე. ჩერქეზიშვილი. ც. 

წუწუნავა. ვ. გოძიაშვილი. ა. გომელაური

ქაღალდი მძიმე

23036 86 კ.მ.თ 425

უ. შექსპირის "ჭირვეული ცოლის მორჯულება". 1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. ღამბაშიძე. მხატვარი ი. შტენბერგი. პრემიერა. 

მონაწილეობენ: ს. თაყაიშვილი. ა. გომელაური. შ. გოძიაშვილი. 

ა. ჟორჟოლიანი

ქაღალდი მძიმე

23037 86 კ.მ.თ 426

უ. შექსპირის "ჭირვეული ცოლის მორჯულება". 1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. ღამბაშიძე. მხატვარი ი. შტენბერგი. მონაწილეობენ: ს. 

თაყაიშვილი. ა. გომელაური. შ. გოძიაშვილი. ა. ჟორჟოლიანი

ქაღალდი კარგი

23038 86 კ.მ.თ 427

უ. შექსპირის "ჭირვეული ცოლის მორჯულება". 1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. ღამბაშიძე. მხატვარი ი. შტენბერგი. მონაწილეობენ: ს. 

თაყაიშვილი. ა. გომელაური. შ. გოძიაშვილი. ა. ჟორჟოლიანი

ქაღალდი მძიმე

23039 86 კ.მ.თ 428

უ. შექსპირის "ჭირვეული ცოლის მორჯულება". 1943 - 1944  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. ღამბაშიძე. მხატვარი ი. შტენბერგი. მონაწილეობენ: ს. 

თაყაიშვილი. ა. გომელაური. შ. გოძიაშვილი. ა. ჟორჟოლიანი

ქაღალდი მძიმე

23040 86 კ.მ.თ 429

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 1943 - 1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ლ. ჭუბაბრია. მონაწილეობენ: ვ. ანჯაფარიძე. პ. 

კობახიძე. ა. გომელაური. გ. შავგულიძე

ქაღალდი მძიმე

23041 86 კ.მ.თ 430

კ. სიმონოვის "მელოდე". 1943 - 1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი ი. შარლემანი. პრემიერა. მონაწილეობენ: ვ. 

ანჯაფარიძე. მ. სარაული. გ. შავგულიძე. კ. კვანტალიანი

ქაღალდი საშუალო



23042 86 კ.მ.თ 431

კ. სიმონოვის "მელოდე". 1943 - 1944  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი ი. შარლემანი.  მონაწილეობენ: ვ. ანჯაფარიძე. მ. 

სარაული. გ. შავგულიძე. კ. კვანტალიანი

ქაღალდი კარგი

23043 86 კ.მ.თ 432
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23044 86 კ.მ.თ 433
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23045 86 კ.მ.თ 434
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23046 86 კ.მ.თ 435
სეზონის რეპერტუარი. თებერვალი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23047 86 კ.მ.თ 436
სეზონის რეპერტუარი. თებერვალი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23048 86 კ.მ.თ 437
სეზონის რეპერტუარი. თებერვალი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23049 86 კ.მ.თ 438
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1944 - 1945  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23050 86 კ.მ.თ 439
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1944 - 1945  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი მძიმე

23051 86 კ.მ.თ 440
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1944 - 1945  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23052 86 კ.მ.თ 441
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23053 86 კ.მ.თ 442
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23054 86 კ.მ.თ 443
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23055 86 კ.მ.თ 444
სეზონის რეპერტუარი. მაისი. 1944 - 1945  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23056 86 კ.მ.თ 445
სეზონის რეპერტუარი. მაისი. 1944 - 1945  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23057 86 კ.მ.თ 446
სეზონის რეპერტუარი. მაისი. 1944 - 1945  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23058 86 კ.მ.თ 447
სეზონის რეპერტუარი. მაისი. 1944 - 1945  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23059 86 კ.მ.თ 448
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი. 1944 - 1945  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი მძიმე

23060 86 კ.მ.თ 449
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი. 1944 - 1945  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23061 86 კ.მ.თ 450
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი. 1944 - 1945  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23062 86 კ.მ.თ 451
სეზონის რეპერტუარი. ივლისი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23063 86 კ.მ.თ 452
სეზონის რეპერტუარი. ივლისი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23064 86 კ.მ.თ 453
სეზონის რეპერტუარი. სექტემბერი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23065 86 კ.მ.თ 454
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23066 86 კ.მ.თ 455
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23067 86 კ.მ.თ 456
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი მძიმე

23068 86 კ.მ.თ 457
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23069 86 კ.მ.თ 458
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი მძიმე

23070 86 კ.მ.თ 459
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო



23071 86 კ.მ.თ 460
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი მძიმე

23072 86 კ.მ.თ 461
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23073 86 კ.მ.თ 462
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23074 86 კ.მ.თ 463
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23075 86 კ.მ.თ 464
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23076 86 კ.მ.თ 465
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი. 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23077 86 კ.მ.თ 466

უ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული". ი. ჭავჭავაძის "ჩატეხილი 

ხიდი".  ბომარშეს "ფიგაროს ქორწინება". 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ზ. ნ. 

გომელაურის 40 წლის სასცენო მოღვაწეობის აღსანიშნავი 

შემოქმედებითი საღამო

ქაღალდი საშუალო

23078 86 კ.მ.თ 467

უ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული". ი. ჭავჭავაძის "ჩატეხილი 

ხიდი".  ბომარშეს "ფიგაროს ქორწინება". 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ზ. ნ. 

გომელაურის 40 წლის სასცენო მოღვაწეობის აღსანიშნავი 

შემოქმედებითი საღამო

ქაღალდი საშუალო

23079 86 კ.მ.თ 468

გ. შატბერაშვილის "ფიქრის გორა". 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი ს. რაზმაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23080 86 კ.მ.თ 469

გ. შატბერაშვილის "ფიქრის გორა". 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი ს. რაზმაძე

ქაღალდი საშუალო

23081 86 კ.მ.თ 470

უ. შექსპირის "ჭირვეული ცოლის მორჯულება". 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. ღამბაშიძე. მხატვარი ი. შტენბერგი. მუსიკა კ. მეღვინეთ-

უხუცესი. ქორეოგრაფი დ. მაჭავარიანი. მონაწილეობენ: ს. 

თაყაიშვილი. ა. გომელაური. კ. კვანტალიანი. მ. სარაული

ქაღალდი კარგი

23082 86 კ.მ.თ 471

მ. ჯაფარიძის "ჟამთაბერის ასული". 1944 - 1945  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. ღამბაშიძე. მხატვრები ი. სუმბათაშვილი და ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

23083 86 კ.მ.თ 472

ვ. ტაბლიაშვილის "სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი" . 1944 - 

1945  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები ლ. ჭუბაბრია და ი. 

აჭავჭანიძე

ქაღალდი კარგი

23084 86 კ.მ.თ 473

ა. სამსონიას "ბაგრატიონი". 1944 - 1945  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვრები ე. ახვლედიანი და ს. რაზმაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23085 86 კ.მ.თ 474

ა. სამსონიას "ბაგრატიონი". 1944 - 1945  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვრები ე. ახვლედიანი და ს. რაზმაძე

ქაღალდი კარგი

23086 86 კ.მ.თ 475

გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო". 1945 - 1946  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

პ. კობახიძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი

23087 86 კ.მ.თ 476

გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო". 1945 - 1946  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

პ. კობახიძე. მხატვარი ი. იაქაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23088 86 კ.მ.თ 477

გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო". 1945 - 1946  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

პ. კობახიძე. მხატვარი ი. იაქაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

23089 86 კ.მ.თ 478

ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი". 1945 - 1946  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  კ. 

ანდრონიკაშვილი. მხატვარი ო. ანდრონიკაშვილი. პრემიერა. 

მონაწილეობენ: ვ. ანჯაფარიძე. ე. დონაური. ვ. გოძიაშვილი. კ. 

კვანტალიანი

ქაღალდი საშუალო

23090 86 კ.მ.თ 479

ლ. გოთუას "უძლეველნი". 1945 - 1946  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

23091 86 კ.მ.თ 480

ა. ოსტროვსკის "უმზითვო". 1945 - 1946  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ე. ანდრონიკაშვილი. 

მონაწილეობენ: ს. თაყაიშვილი. ბ. გამრეკელი. ვ. გოძიაშვილი. პ. 

კობახიძე, შ. ღამბაშიძე

ქაღალდი საშუალო

23092 86 კ.მ.თ 481

ა. ოსტროვსკის "უმზითვო". 1945 - 1946  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ე. ანდრონიკაშვილი. 

მონაწილეობენ: ს. თაყაიშვილი. ბ. გამრეკელი. ვ. გოძიაშვილი. პ. 

კობახიძე, შ. ღამბაშიძე

ქაღალდი კარგი

23093 86 კ.მ.თ 482

ლ. გოთუას "დავით აღმაშენებელი". 1945 - 1946  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები ი. სუმბათაშვილი და ფ. 

ლაპიაშვილი. პრემიერა. მონაწილეობენ: ვ. ანჯაფარიძე. ნ. 

ვაჩნაძე. ა. გომელაური. მ. სარაული და სხვანი

ქაღალდი კარგი

23094 86 კ.მ.თ 483

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1946 - 1947  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი. 

რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი. კ. 

მარჯანიშვილის დაბადებიდან 75 წლის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

23095 86 კ.მ.თ 484

ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო". 1946 - 1947  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. თარგმანი  -  კ. 

მაყაშვილი. კ. მარჯანიშვილის დაბადებიდან 75 წლის 

აღსანიშნავად

ქაღალდი საშუალო

23096 86 კ.მ.თ 485

ძმები ტურისა და შეინინის "ვის ემორჩილებოდა დრო".  1946 - 

1947  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ო. ალექსიშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  

შ. ალხაზიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

23097 86 კ.მ.თ 486

ძმები ტურისა და შეინინის "ვის ემორჩილებოდა დრო".  1946 - 

1947  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ო. ალექსიშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  

შ. ალხაზიშვილი

ქაღალდი კარგი

23098 86 კ.მ.თ 487

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება". 1946 - 1947  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი 

შ. ღამბაშიძე. მხატვარი დ. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23099 86 კ.მ.თ 488

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება". 1946 - 1947  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი 

შ. ღამბაშიძე. მხატვარი დ. კაკაბაძე მე-300 წარმოდგენა

ქაღალდი კარგი

23100 86 კ.მ.თ 489

კ. კალაძის "ლალი". 1946 - 1947  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი თ. აბაკელია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23101 86 კ.მ.თ 490

ი. ჭავჭავაძის "კაცია ადამიანი". ძმები ტურისა და შეინინის "ვის 

ემორჩილება დრო". 1946 - 1947  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი

ქაღალდი კარგი

23102 86 კ.მ.თ 491

მ. ლერმონტოვის "მასკარადი". 1946 - 1947  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი ს. რაზმაძე.მუსიკა თ. ვახვახიშვილი.  

პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

23103 86 კ.მ.თ 492

ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო". პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 

თუთაბერი". უ. შექსპირის "ჰამლეტი". კ. გუცკოვის "ურიელ 

აკოსტა". ზ. ანტონოვის მზის დაბნელება საქართველოში". შ. 

დადიანის "კაკალ გულში". 1947  წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. კ. მარჯანიშვილის 

დაბადებიდან 75 წლის საიუბილეო საღამო

ქაღალდი კარგი

23104 86 კ.მ.თ 493
სეზონის რეპერტუარი. 1947 - 1948  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23105 86 კ.მ.თ 494

საგასტროლო რეპერტუარი. 1947 - 1948  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრის გასტროლი ბათუმის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23106 86 კ.მ.თ 495

ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო". მ. ჭიაურელის და ლ. ალასანიას  

"1917 წელი".1947 - 1948  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. მხატვარი რ. მირზაშვილი

ქაღალდი კარგი

23107 86 კ.მ.თ 496

მ. ჭიაურელის და ლ. ასათიანის  "1917 წელი".1947 - 1948  წწ.         

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი რ. მირზაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23108 86 კ.მ.თ 497

მ. ჭიაურელის და ლ. ასათიანის  "1917 წელი". 1947 - 1948  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი რ. მირზაშვილი

ქაღალდი კარგი

23109 86 კ.მ.თ 498

ვ. დარასელის "გამახარე". 1947 - 1948  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

მხატვარი ი. ასკურავა.მუსიკა რ. ლაღიძ.  პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23110 86 კ.მ.თ 499

ვ. დარასელის "გამახარე". 1947 - 1948  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23111 86 კ.მ.თ 500

ვ. დარასელის "გამახარე". 1947 - 1948  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

23112 86 კ.მ.თ 501

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1947 - 1948  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული. მხატვარი ლ. ჭუბაბრია. წარმოდგენა სომხურ 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23113 86 კ.მ.თ 502

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1947 - 1948  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი. 

რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. მონაწილეობენ: ვ. ანჯაფარიძე. მ. 

სარაული. პ. კობახიძე. შ. ღამბაშიძე 

ქაღალდი კარგი

23114 86 კ.მ.თ 503

ი. ჭავჭავაძის "კაცია ადამიანი". 1947 - 1948  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი გ. ფრონისპირელი. მხატვარი  ი. 

სუმბათაშვილი. ინსცენირება შ. დადიანი

ქაღალდი კარგი

23115 86 კ.მ.თ 504

ლოპე დე ვეგას "ცეკვის მასწავლებელი". 1947 - 1948  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ღვინიაშვილი. მხატვარი ვ. შუხაევი. მუსიკა ა. კერესელიძე. 

ქორეოგრაფია დ. მაჭავარიანი. თარგმანი  -  ს. ფაშალიშვილი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23116 86 კ.მ.თ 505

ლოპე დე ვეგას "ცეკვის მასწავლებელი". 1947 - 1948  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ღვინიაშვილი. მხატვარი ვ. შუხაევი. თარგმანი  -  ს. 

ფაშალიშვილი

ქაღალდი კარგი

23117 86 კ.მ.თ 506
ა. სუხოვო-კობილინის "კრეჩინსკის ქორწინება". 1947 - 1948  წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

23118 86 კ.მ.თ 507

ა. სუხოვო-კობილინის "კრეჩინსკის ქორწინება". 1947 - 1948  წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული.  მხატვარი ვ. შუხაევი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23119 86 კ.მ.თ 508

ა. სუხოვო-კობილინის "კრეჩინსკის ქორწინება". 1947 - 1948  წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული.  მხატვარი ვ. შუხაევი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

23120 86 კ.მ.თ 509

კ. სიმონოვის "რუსეთის საკითხი". 1947 - 1948  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრემიერა. თარგმანი  

-  ნ. მიქავა. მონაწილეობენ: ვ. ანჯაფარიძე. შ. ღამბაშიძე. ა. 

გომელაური. გ. ტატიშვილი

ქაღალდი კარგი

23121 86 კ.მ.თ 510

კ. სიმონოვის "რუსეთის საკითხი". 1947 - 1948  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრემიერა. თარგმანი  

-  ნ. მიქავა. მონაწილეობენ: ვ. ანჯაფარიძე. შ. ღამბაშიძე. ა. 

გომელაური. გ. ტატიშვილი

ქაღალდი საშუალო

23122 86 კ.მ.თ 511

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1947 - 1948  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი. რეჟისორი  შ. ღამბაშიძე. მხატვარი ე. 

ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23123 86 კ.მ.თ 512

ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო". 1947 - 1948  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ვ. 

სიდამონ-ერისთავი. კ. მარჯანიშვილის გარდაცვალების 15 

წლისთავის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

23124 86 კ.მ.თ 513

მ. გოგიაშვილის "გულსუნდა". 1947 - 1948  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. კვანტალიანი. 

მხატვარი ბ. ქვლივიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23125 86 კ.მ.თ 514

დ. ანთაძის. შ. დუმბაძის და გ. ჩიქოვანის "უბრალო ადამიანები". 

1947 - 1948  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  

თეატრი. ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23126 86 კ.მ.თ 515

მ. ჭიაურელის და ლ. ასათიანის  "1917 წელი". ა. ცაგარელის "რაც 

გინახავს,  ვეღარ ნახავ". მ. ლერმონტოვის "მასკარადი". ტური 

და შენინის "ვის ემორჩილება დრო". ი. ჭავჭავაძის "კაცია 

ადამიანი". ლოპე დე ვეგას "ცეკვის მასწავლებელი". 1948 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ვ. 

გოძიაშვილის შემოქმედებითი საღამო

ქაღალდი კარგი

23127 86 კ.მ.თ 516
სეზონის რეპერტუარი. 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23128 86 კ.მ.თ 517
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23129 86 კ.მ.თ 518
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23130 86 კ.მ.თ 519
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23131 86 კ.მ.თ 520
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23132 86 კ.მ.თ 521
სეზონის რეპერტუარი. თებერვალი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი



23133 86 კ.მ.თ 522
სეზონის რეპერტუარი. თებერვალი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23134 86 კ.მ.თ 523
სეზონის რეპერტუარი. თებერვალი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23135 86 კ.მ.თ 524
სეზონის რეპერტუარი. თებერვალი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23136 86 კ.მ.თ 525
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23137 86 კ.მ.თ 526
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23138 86 კ.მ.თ 527
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23139 86 კ.მ.თ 528
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23140 86 კ.მ.თ 529
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23141 86 კ.მ.თ 530
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23142 86 კ.მ.თ 531
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23143 86 კ.მ.თ 532
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23144 86 კ.მ.თ 533
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23145 86 კ.მ.თ 534
სეზონის რეპერტუარი. მაისი. 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23146 86 კ.მ.თ 535
სეზონის რეპერტუარი. მაისი. 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23147 86 კ.მ.თ 536
სეზონის რეპერტუარი. მაისი. 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23148 86 კ.მ.თ 537
სეზონის რეპერტუარი. მაისი. 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23149 86 კ.მ.თ 538
სეზონის რეპერტუარი. მაისი. 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23150 86 კ.მ.თ 539
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი. 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23151 86 კ.მ.თ 540
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი. 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23152 86 კ.მ.თ 541
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი. 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23153 86 კ.მ.თ 542
სეზონის რეპერტუარი. ივნისი. 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23154 86 კ.მ.თ 543
სეზონის რეპერტუარი. ივლისი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23155 86 კ.მ.თ 544
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23156 86 კ.მ.თ 545
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23157 86 კ.მ.თ 546
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23158 86 კ.მ.თ 547
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23159 86 კ.მ.თ 548
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23160 86 კ.მ.თ 549
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23161 86 კ.მ.თ 550
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23162 86 კ.მ.თ 551
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23163 86 კ.მ.თ 552
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი



23164 86 კ.მ.თ 553
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23165 86 კ.მ.თ 554
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23166 86 კ.მ.თ 555
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23167 86 კ.მ.თ 556
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23168 86 კ.მ.თ 557
სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი. 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23169 86 კ.მ.თ 558

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე.  პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23170 86 კ.მ.თ 559

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23171 86 კ.მ.თ 560

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23172 86 კ.მ.თ 561

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23173 86 კ.მ.თ 562

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23174 86 კ.მ.თ 563

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23175 86 კ.მ.თ 564

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23176 86 კ.მ.თ 565

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23177 86 კ.მ.თ 566

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23178 86 კ.მ.თ 567

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23179 86 კ.მ.თ 568

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გოძიაშვილი.  მხატვარი ლ. ჭუბაბრია

ქაღალდი კარგი

23180 86 კ.მ.თ 569

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი. 

თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი. კ. მარჯანიშვილის 

გარდაცვალების 16 წლისთავის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

23181 86 კ.მ.თ 570

ს. მიხალკოვის "საგანგებო დავალება". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლაღიძე. მხატვარი დ. თაყაიშვილი. თარგმანი  -  გ. 

ნახუცრიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23182 86 კ.მ.თ 571

ლოპე დე ვეგას "ცეკვის მასწავლებელი". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ღვინიაშვილი

ქაღალდი კარგი

23183 86 კ.მ.თ 572

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი

23184 86 კ.მ.თ 573

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი

23185 86 კ.მ.თ 574

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი

23186 86 კ.მ.თ 575

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი

23187 86 კ.მ.თ 576
ა. საფრონოვის "მოსკოვური ხასიათი". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

23188 86 კ.მ.თ 577

ა. საფრონოვის "მოსკოვური ხასიათი". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. სულიაშვილი. მხატვარი დ. თაყაიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

23189 86 კ.მ.თ 578

ა. საფრონოვის "მოსკოვური ხასიათი". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. სულიაშვილი. მხატვარი დ. თაყაიშვილი

ქაღალდი მძიმე

23190 86 კ.მ.თ 579

უ. შექსპირის "ჭირვეული ცოლის მორჯულება". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. დადიანი. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ს. 

ფაშალიშვილი

ქაღალდი კარგი

23191 86 კ.მ.თ 580

უ. შექსპირის "ჭირვეული ცოლის მორჯულება". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. დადიანი. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ს. 

ფაშალიშვილი

ქაღალდი კარგი

23192 86 კ.მ.თ 581

უ. შექსპირის "ჭირვეული ცოლის მორჯულება". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. დადიანი. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ს. 

ფაშალიშვილი

ქაღალდი კარგი

23193 86 კ.მ.თ 582

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა. სპექტაკლი ეძღვნება ა. 

ყაზბეგის საიუბილეო დღეებისადმი

ქაღალდი კარგი

23194 86 კ.მ.თ 583

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა. სპექტაკლი ეძღვნება ა. 

ყაზბეგის საიუბილეო დღეებისადმი

ქაღალდი კარგი

23195 86 კ.მ.თ 584

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23196 86 კ.მ.თ 585

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23197 86 კ.მ.თ 586

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23198 86 კ.მ.თ 587

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი



23199 86 კ.მ.თ 588

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23200 86 კ.მ.თ 589

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23201 86 კ.მ.თ 590

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23202 86 კ.მ.თ 591

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23203 86 კ.მ.თ 592

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23204 86 კ.მ.თ 593

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23205 86 კ.მ.თ 594

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23206 86 კ.მ.თ 595

ე. ნინოშვილის "ნინოშვილის გურია". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დ. ანთაძე. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23207 86 კ.მ.თ 596

ე. ნინოშვილის "ნინოშვილის გურია". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დ. ანთაძე. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23208 86 კ.მ.თ 597

ე. ნინოშვილის "ნინოშვილის გურია". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დ. ანთაძე. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23209 86 კ.მ.თ 598

ე. ნინოშვილის "ნინოშვილის გურია". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დ. ანთაძე. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23210 86 კ.მ.თ 599

ე. ნინოშვილის "ნინოშვილის გურია". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დ. ანთაძე. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23211 86 კ.მ.თ 600

ე. ნინოშვილის "ნინოშვილის გურია". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დ. ანთაძე. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23212 86 კ.მ.თ 601

ე. ნინოშვილის "ნინოშვილის გურია". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დ. ანთაძე. 

მხატვარი დ. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23213 86 კ.მ.თ 602

გ. შატბერაშვილის "რკინის პერანგი". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23214 86 კ.მ.თ 603

გ. შატბერაშვილის "რკინის პერანგი". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23215 86 კ.მ.თ 604

გ. შატბერაშვილის "რკინის პერანგი". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ბ. ქვლივიძე

ქაღალდი კარგი



23216 86 კ.მ.თ 605

კ. კალაძის "სოფლის საამო საღამოები". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23217 86 კ.მ.თ 606

კ. კალაძის "სოფლის საამო საღამოები". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი

23218 86 კ.მ.თ 607

კ. კალაძის "სოფლის საამო საღამოები". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი

23219 86 კ.მ.თ 608

მ. ჭიაურელის და ლ. ასათიანის  "1917 წელი". მ. გოგიაშვილს 

"გულს უნდა". 1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი

ქაღალდი კარგი

23220 86 კ.მ.თ 609

მ. ჭიაურელის და ლ. ასათიანის  "1917 წელი". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა ვ. 

ყუშიტაშვილი. აღადგინა გ. ჟურულმა. მხატვარი რ. მირზაშვილი

ქაღალდი კარგი

23221 86 კ.მ.თ 610

მ. ჭიაურელის და ლ. ასათიანის  "1917 წელი". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა ვ. 

ყუშიტაშვილი. აღადგინა გ. ჟურულმა. მხატვარი რ. მირზაშვილი

ქაღალდი კარგი

23222 86 კ.მ.თ 611

მ. ჭიაურელის და ლ. ასათიანის  "1917 წელი". 1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა ვ. 

ყუშიტაშვილი. აღადგინა გ. ჟურულმა. მხატვარი რ. მირზაშვილი

ქაღალდი კარგი

23223 86 კ.მ.თ 612

გ. მდივნის "ვარდო". ნ. ვირტას "განწირულთა შეთქმულება".  

1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  

თეატრი. რეჟისორი  ლ. შატბერაშვილი. მ. გიჟიმყრელი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. დ. თაყაიშვილი

ქაღალდი კარგი

23224 86 კ.მ.თ 613

გ. მდივნის "ვარდო". ნ. ვირტას "განწირულთა შეთქმულება".  

1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  

თეატრი. რეჟისორი  ლ. შატბერაშვილი. მ. გიჟიმყრელი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. დ. თაყაიშვილი

ქაღალდი კარგი

23225 86 კ.მ.თ 614

გ. მდივნის "ვარდო".  1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23226 86 კ.მ.თ 615

გ. მდივნის "ვარდო".  1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23227 86 კ.მ.თ 616

გ. მდივნის "ვარდო".  1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23228 86 კ.მ.თ 617

გ. მდივნის "ვარდო".  1948 - 1949  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. წარმოდგენა 

პლეხანოვის კლუბში

ქაღალდი მძიმე

23229 86 კ.მ.თ 618
 ნ. ვირტას "განწირულთა შეთქმულება".  1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ანონსი
ქაღალდი მძიმე

23230 86 კ.მ.თ 619

 ნ. ვირტას "განწირულთა შეთქმულება".  1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

მ. გიჟიმყრელი. მხატვარი დ. თაყაიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23231 86 კ.მ.თ 620

 ნ. ვირტას "განწირულთა შეთქმულება".  1948 - 1949  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

მ. გიჟიმყრელი. მხატვარი დ. თაყაიშვილი

ქაღალდი კარგი

23232 87 კ.მ.თ 621
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23233 87 კ.მ.თ 622
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი



23234 87 კ.მ.თ 623
სეზონის რეპერტუარი. იანვარი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23235 87 კ.მ.თ 624
სეზონის რეპერტუარი. თებერვალი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23236 87 კ.მ.თ 625
სეზონის რეპერტუარი. თებერვალი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23237 87 კ.მ.თ 626
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1949 - 1950 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23238 87 კ.მ.თ 627
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1949 - 1950 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23239 87 კ.მ.თ 628
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1949 - 1950 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23240 87 კ.მ.თ 629
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1949 - 1950 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23241 87 კ.მ.თ 630
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23242 87 კ.მ.თ 631
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23243 87 კ.მ.თ 632
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23244 87 კ.მ.თ 633
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23245 87 კ.მ.თ 634
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23246 87 კ.მ.თ 635
სეზონის რეპერტუარი. მაისი. 1949 - 1950 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23247 87 კ.მ.თ 636
სეზონის რეპერტუარი. მაისი. 1949 - 1950 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23248 87 კ.მ.თ 637
სეზონის რეპერტუარი. მაისი. 1949 - 1950 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23249 87 კ.მ.თ 638
სეზონის რეპერტუარი. სექტემბერი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23250 87 კ.მ.თ 639
სეზონის რეპერტუარი. სექტემბერი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23251 87 კ.მ.თ 640
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23252 87 კ.მ.თ 641
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23253 87 კ.მ.თ 642
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23254 87 კ.მ.თ 643
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23255 87 კ.მ.თ 644
სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23256 87 კ.მ.თ 645
სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი. 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23257 87 კ.მ.თ 646

ვ. აჟაევის "მოსკოვიდან დაშორებით". 1949 - 1950 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

ინსცენირება რ. ჭიაურელი. ანონსი

ქაღალდი საშუალო

23258 87 კ.მ.თ 647

ვ.  აჟაეს მიხედვით მ. ჭიაურელის  "მოსკოვიდან დაშორებით". 

1949 - 1950 წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  

თეატრი. ინსცენირება რ. ჭიაურელი. რეჟისორი  რ. ჭიაურელი. 

მხატვარი დ. თაყაიშვილი

ქაღალდი კარგი

23259 87 კ.მ.თ 648

ა. დიუმას "მარგარიტა გოტიე". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ბ. გამრეკელი. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ა. 

იმედაშვილი და ვ. გუნია. წერმაოდგენა გაიმართა სომხურ 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23260 87 კ.მ.თ 649

ნ. ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სულიაშვილი

ქაღალდი კარგი



23261 87 კ.მ.თ 650

ნ. ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სულიაშვილი.  წერმაოდგენა 

გაიმართა სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23262 87 კ.მ.თ 651

ნ. ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სულიაშვილი.  წერმაოდგენა 

გაიმართა სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23263 87 კ.მ.თ 652

ნ. ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სულიაშვილი.  წერმაოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23264 87 კ.მ.თ 653

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთავერი". ა. ცაგარელის "რაც 

გინახავს ვეღან ნახავ". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ბ. გამრეკელი. 

წერმაოდგენა გაიმართა ვოროშილოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23265 87 კ.მ.თ 654

ს. შანშიაშვლის "ახალი ფუძე". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23266 87 კ.მ.თ 655

ს. შანშიაშვლის "ახალი ფუძე". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23267 87 კ.მ.თ 656

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23268 87 კ.მ.თ 657

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. წარმოდგენა გაიმართს პლეხანოვის 

სახ. კლუბში

ქაღალდი მძიმე

23269 87 კ.მ.თ 658

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. წარმოდგენა გაიმართს პლეხანოვის 

სახ. კლუბში

ქაღალდი მძიმე

23270 87 კ.მ.თ 659

ლოპე  დე ვეგას "ცეკვის მასწავლებელი". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ღვინიაშვილი. მხატვარი ვ. შუხაევი. თარგმანი  -  ს. 

ფაშალიშვილი

ქაღალდი კარგი

23271 87 კ.მ.თ 660

ლოპე დე ვეგას "ცეკვის მასწავლებელი". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ღვინიაშვილი. მხატვარი ვ. შუხაევი. თარგმანი  -  ს. 

ფაშალიშვილი. წარმოდგენა გაიმართა სოხუმის საზაფხულო 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

23272 87 კ.მ.თ 661

ლოპე  დე ვეგას "ცეკვის მასწავლებელი". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ღვინიაშვილი. მხატვარი ვ. შუხაევი. თარგმანი  -  ს. 

ფაშალიშვილი. წარმოდგენა გაიმართა სომხურ სახელმწიფო 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

23273 87 კ.მ.თ 662

ა. ოსტროვსკის "უმზითვო". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ე. ანდრონიკაშვილი. 

წარმოდგენა გაიმართა სოხუმის საზაფხულო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23274 87 კ.მ.თ 663

ა. ოსტროვსკის "უმზითვო". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ე. ანდრონიკაშვილი. 

წარმოდგენა გაიმართა სოხუმის საზაფხულო თეატრში

ქაღალდი კარგი



23275 87 კ.მ.თ 664

გ. მდივნის "ვარდო". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. წარმოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23276 87 კ.მ.თ 665

გ. მდივნის "ვარდო". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. წარმოდგენა 

გაიმართა ვოროშილოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23277 87 კ.მ.თ 666

გ. მდივნის "ვარდო". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. წარმოდგენა 

გაიმართა სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23278 87 კ.მ.თ 667

გ. მდივნის "ვარდო". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. წარმოდგენა 

გაიმართა ბათუმის საზაფხულო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23279 87 კ.მ.თ 668

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. თარგმანი  -  ვ. ჭელიძე. გასტროლი ბათუმის 

საზაფხულო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23280 87 კ.მ.თ 669

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე. გასტროლი ბათუმის სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23281 87 კ.მ.თ 670

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე. გასტროლი ბათუმის პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23282 87 კ.მ.თ 671

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე. გასტროლი ბათუმის პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23283 87 კ.მ.თ 672

ვ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი. თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

23284 87 კ.მ.თ 673

ვ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი. თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი. წარმოდგენა კ. 

გარდაცვალების 18 წლის იუბილესთან დაკავშირებით

ქაღალდი კარგი

23285 87 კ.მ.თ 674

ვ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი. თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი. წარმოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23286 87 კ.მ.თ 675

ს. ნიადინოვის "ვანიუშინის ოჯახი". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ე. დონაური. თარგმანი  -  კ. მაჭარაძე

ქაღალდი კარგი

23287 87 კ.მ.თ 676

დ. კლდიაშვილის პიესები "ირინეს ბედნიერება". "უბედურება". 

"დარისპანის გასაჭირი". გ. მდივნის "ვარდო". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. ღამბაშიძე. ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. 

წარმოდგენები გაიმართა სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23288 87 კ.მ.თ 677

დ. კლდიაშვილის პიესები "ირინეს ბედნიერება". "უნედურება". 

"დარისპანის გასაჭირი". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  შ. ღამბაშიძე. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი



23289 87 კ.მ.თ 678

მ. ჭიაურელის და ლ. ასათიანის  "1917 წელი". მ. მრევლიშვილის 

"ხარატაანთ კერა". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

ა. ჩხარტიშვილი. მხტვარი ი. მირზაშვილი. ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23290 87 კ.მ.თ 679

მ. ჭიაურელის და ლ. ასათიანის  "1917 წელი". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხტვარი ი. მირზაშვილი

ქაღალდი კარგი

23291 87 კ.მ.თ 680

 მ. მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. სეზონის 

გახსნა. ანონსი

ქაღალდი კარგი

23292 87 კ.მ.თ 681

 მ. მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხტვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23293 87 კ.მ.თ 682

 მ. მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხტვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23294 87 კ.მ.თ 683

 მ. მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხტვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23295 87 კ.მ.თ 684

 მ. მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხტვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23296 87 კ.მ.თ 685

 მ. მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხტვარი ი. სუმბათაშვილი. წარმოდგენა 

გაიმართე სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23297 87 კ.მ.თ 686

 მ. მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხტვარი ი. სუმბათაშვილი. წარმოდგენა 

გაიმართე პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი საშუალო

23298 87 კ.მ.თ 687

შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". მ. ჭიაურელის და ლ. ასათიანის  

"1917 წელი". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრის გასტროლები სოხუმის საზაფხულო 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

23299 87 კ.მ.თ 688

შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". მ. ჭიაურელის და ლ. ასათიანის  

"1917 წელი". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრის გასტროლები სოხუმის საზაფხულო 

თეატრში

ქაღალდი საშუალო

23300 87 კ.მ.თ 689

გ. შატბერაშვილის "ძველი სახლი". ლ. სამოილოვის და ვ. 

მიხაილოვის "ფარული ომი". 1949 - 19450  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

შატბერაშვილი. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23301 87 კ.მ.თ 690

გ. შატბერაშვილის "ძველი სახლი". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ბ. ქვლივიძე

ქაღალდი კარგი

23302 87 კ.მ.თ 691

გ. შატბერაშვილის "ძველი სახლი". 1949 - 19450  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ბ. ქვლივიძე

ქაღალდი კარგი

23303 87 კ.მ.თ 692

ლ. სამოილოვის და ვ. მიხაილოვის "ფარული ომი". 1949 - 19450  

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. 

თარგმანი პ. კაკაბაძე. 

ქაღალდი კარგი

23304 87 კ.მ.თ 693

ლ. სამოილოვის და ვ. მიხაილოვის "ფარული ომი". 1949 - 19450  

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი



23305 87 კ.მ.თ 694

ლ. სამოილოვის და ვ. მიხაილოვის "ფარული ომი". 1949 - 19450  

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. 

წარმოდგენა გაიმართა სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23306 87 კ.მ.თ 695

ლ. სამოილოვის და ვ. მიხაილოვის "ფარული ომი". 1949 - 19450  

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. 

წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23307 87 კ.მ.თ 696

საგასტროლო რეპერტუარი. 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრის გასტროლი ლ. მესხიშვილის 

სახ.ქუთაისის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23308 87 კ.მ.თ 697

საგასტროლო რეპერტუარი. 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრის გასტროლი ლ. მესხიშვილის 

სახ. ქუთაისის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23309 87 კ.მ.თ 698

საგასტროლო რეპერტუარი.1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრის გასტროლი ქ. ზუგდიდის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23310 87 კ.მ.თ 699

ს. შანშიაშვლის "ახალი ფუძე". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23311 87 კ.მ.თ 700

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი. 

თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი. ურიელის როლს შეასრულებს 

ს. ზაქარიაძე. წარმოდგენა მიეძღვნა კ. მარჯანიშვილის 

გარდაცვალების 18 წლისთავს

ქაღალდი კარგი

23312 87 კ.მ.თ 701

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი. 

თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი. ურიელის როლს შეასრულებს 

ს. ზაქარიაძე

ქაღალდი კარგი

23313 87 კ.მ.თ 702

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი. 

თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი. ურიელის როლს შეასრულებს 

ს. ზაქარიაძე

ქაღალდი კარგი

23314 87 კ.მ.თ 703

მ. ბარათაშვილის "მარინე". ვ. პატარაიას "სანაპიროზე". 1950 - 

1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. ლ. შატბერაშვილი.  მხატვარი ე. 

ახვლედიანი. ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23315 87 კ.მ.თ 704

მ. ბარათაშვილის "მარინე". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ლ. შატბერაშვილი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

23316 87 კ.მ.თ 705

მ. ბარათაშვილის "მარინე". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23317 87 კ.მ.თ 706

მ. ბარათაშვილის "მარინე". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23318 87 კ.მ.თ 707

მ. ბარათაშვილის "მარინე". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. წარმოდგენა 

გაიმართა სომხური სახელმწიფო დრამის თეატრში

ქაღალდი კარგი



23319 87 კ.მ.თ 708

მ. ბარათაშვილის "მარინე". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. წარმოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23320 87 კ.მ.თ 709

ვ. პატარაიას "სანაპიროზე". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23321 87 კ.მ.თ 710

ვ. პატარაიას "სანაპიროზე". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი დ. კაკაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23322 87 კ.მ.თ 711

ვ. პატარაიას "სანაპიროზე". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი დ. კაკაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23323 87 კ.მ.თ 712

ვ. პატარაიას "სანაპიროზე". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი დ. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23324 87 კ.მ.თ 713

ვ. პატარაიას "სანაპიროზე". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი დ. კაკაბაძე. წარმოდგენა გაიმართა 

პლეხანოვის სახ. კლუბი

ქაღალდი მძიმე

23325 87 კ.მ.თ 714

ვ. პატარაიას "სანაპიროზე". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი დ. კაკაბაძე. წარმოდგენა გაიმართა 

პლეხანოვის სახ. კლუბი

ქაღალდი კარგი

23326 87 კ.მ.თ 715

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23327 87 კ.მ.თ 716

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23328 87 კ.მ.თ 717

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1950 - 1951  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის 

სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23329 87 კ.მ.თ 718

გ. ქელბაქიანის "ჩვენი პირველი საქმე". 1950 - 1951  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23330 87 კ.მ.თ 719

გ. ქელბაქიანის "ჩვენი პირველი საქმე". 1950 - 1951  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23331 87 კ.მ.თ 720

გ. ქელბაქიანის "ჩვენი პირველი საქმე". 1950 - 1951  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. წარმოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23332 87 კ.მ.თ 721

მ. მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა". 1950 - 1951  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი



23333 87 კ.მ.თ 722

მ. მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა". 1950 - 1951  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი მძიმე

23334 87 კ.მ.თ 723

უ. შექსპირის "მეთორმეტე ღამე". 1950 - 1951  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

რ. ჭიაურელი. თარგმანი  -  ს. ფაშალიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23335 87 კ.მ.თ 724

უ. შექსპირის "მეთორმეტე ღამე". 1950 - 1951  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

რ. ჭიაურელი. თარგმანი  -  ს. ფაშალიშვილი

ქაღალდი კარგი

23336 87 კ.მ.თ 725

უ. შექსპირის "მეთორმეტე ღამე". 1950 - 1951  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

რ. ჭიაურელი. თარგმანი  -  ს. ფაშალიშვილი. წარმოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23337 87 კ.მ.თ 726

უ. შექსპირის "მეთორმეტე ღამე". 1950 - 1951  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

რ. ჭიაურელი. თარგმანი  -  ს. ფაშალიშვილი. წარმოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23338 87 კ.მ.თ 727

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1950 - 1951  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე

ქაღალდი მძიმე

23339 87 კ.მ.თ 728

უ. შექპირის "ანტონიუს და  კლეოპარტა". 1950 - 1951  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ი. 

მაჩაბელი

ქაღალდი კარგი

23340 87 კ.მ.თ 729
სეზონის რეპერტუარი. 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23341 87 კ.მ.თ 730
საგასტროლო რეპერტუარი. 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23342 87 კ.მ.თ 731

საგასტროლო რეპერტუარი. 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრის გასტროლი ქ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23343 87 კ.მ.თ 732

ვ. ჰიუგოს "რუი ბლაზ". ა. დიუმას "მარგარიტა გოტიე". მ. 

მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა". უ. შექსპირის "ანტონიუს და 

კლეოპატრა". უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1951 - 1952  

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრის 

გასტროლი ბათუმის საზაფხულო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23344 87 კ.მ.თ 733

კ. გოლდონის "სასტუმროს დიასახლისი". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ე. ახვლედიანი. თარგმანი  -  ი. 

გრიშაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23345 87 კ.მ.თ 734

კ. გოლდონის "სასტუმროს დიასახლისი". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ე. ახვლედიანი. თარგმანი  -  ი. 

გრიშაშვილი. წარმოდგენა გაიმართა ბათუმის სახელმწიფო 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

23346 87 კ.მ.თ 735

უ. შექსპირის "მეთორმეტე ღამე". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

რ. ჭიაურელი. თარგმანი  -  ს. ფაშალიშვილი. გასტროლი ქ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23347 87 კ.მ.თ 736

უ. შექსპირის "მეთორმეტე ღამე". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

რ. ჭიაურელი. თარგმანი  -  ს. ფაშალიშვილი. გასტროლი ქ. 

მახარაძის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23348 87 კ.მ.თ 737

ა. ოსტროვსკის "ლამაზი მამაკაცი". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

მ. გიჟიმყრელი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  მ. 

გომელაური. მ. გიჟიმყრელი

ქაღალდი კარგი



23349 87 კ.მ.თ 738

ა. ოსტროვსკის "ლამაზი მამაკაცი". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

მ. გიჟიმყრელი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  მ. 

გომელაური. მ. გიჟიმყრელი. წარმოდგენა გაიმართა ბათუმის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23350 87 კ.მ.თ 739

ა. ოსტროვსკის "ლამაზი მამაკაცი". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

მ. გიჟიმყრელი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  მ. 

გომელაური. მ. გიჟიმყრელი. წარმოდგენა გაიმართა 

პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23351 87 კ.მ.თ 740

ა. ოსტროვსკის "ლამაზი მამაკაცი". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

მ. გიჟიმყრელი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  მ. 

გომელაური. მ. გიჟიმყრელი. წარმოდგენა გაიმართა ქ. 

მახარაზის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23352 87 კ.მ.თ 741

ვ. პატარაიას "სანაპიროზე". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი დ. კაკაბაძე. წარმოდგენა გაიმართა 

ბათუმის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23353 87 კ.მ.თ 742

ვ. პატარაიას "სანაპიროზე". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი დ. კაკაბაძე. წარმოდგენა გაიმართა 

პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23354 87 კ.მ.თ 743

ნ. გოგოლის "რევიზორი". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ვ. გუნია. ი. გრიშაშვილი

ქაღალდი კარგი

23355 87 კ.მ.თ 744

ნ. გოგოლის "რევიზორი". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ვ. გუნია. ი. გრიშაშვილი

ქაღალდი კარგი

23356 87 კ.მ.თ 745

ნ. გოგოლის "რევიზორი". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ვ. გუნია. ი. გრიშაშვილი

ქაღალდი კარგი

23357 87 კ.მ.თ 746

ნ. გოგოლის "რევიზორი". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ვ. გუნია. ი. გრიშაშვილი. 

წარმოდგენა გაიმართა ბათუმის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23358 87 კ.მ.თ 747

ლოპე დე ვეგას "ცეკვის მასწავლებელი". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ღვინიაშვილი. მხატვარი ვ. შუხაევი. თარგმანი  -  ს. 

ფაშალიშვილი

ქაღალდი კარგი

23359 87 კ.მ.თ 748

ლოპე დე ვეგას "ცეკვის მასწავლებელი". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ღვინიაშვილი. მხატვარი ვ. შუხაევი. თარგმანი  -  ს. 

ფაშალიშვილი. წარმოდგენა გაიმართა ბათუმის სახლელმწიფო 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

23360 87 კ.მ.თ 749

ლოპე დე ვეგას "ცეკვის მასწავლებელი". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ღვინიაშვილი. მხატვარი ვ. შუხაევი. თარგმანი  -  ს. 

ფაშალიშვილი. წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23361 87 კ.მ.თ 750

ი. მოსაშვილის "მისი ვარსკვლავი". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი



23362 87 კ.მ.თ 751

ი. მოსაშვილის "მისი ვარსკვლავი". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23363 87 კ.მ.თ 752

ი. მოსაშვილის "მისი ვარსკვლავი". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23364 87 კ.მ.თ 753

ი. მოსაშვილის "მისი ვარსკვლავი". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23365 87 კ.მ.თ 754

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23366 87 კ.მ.თ 755

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე. წარმოდგენა გაიმართა ა. გრიბოედოვის სახ. 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23367 87 კ.მ.თ 756

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე. წარმოდგენა გაიმართა ბათუმის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23368 87 კ.მ.თ 757

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე. წარმოდგენა გაიმართა ბათუმის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი საშუალო

23369 87 კ.მ.თ 758

უ. შექსპირის "ანტონიუსი და  კლეოპატრა". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ი. 

მაჩაბელი

ქაღალდი კარგი

23370 87 კ.მ.თ 759

უ. შექსპირის "ანტონიუსი და  კლეოპატრა". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ი. 

მაჩაბელი. წარმოდგენა გაიმართა ბათუმის სახელმწიფო 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

23371 87 კ.მ.თ 760

უ. შექსპირის "ანტონიუსი და  კლეოპატრა". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ი. 

მაჩაბელი. წარმოდგენა გაიმართა ბათუმის სახელმწიფო 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

23372 87 კ.მ.თ 761

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი. 

რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. კ. მარჯანიშვილის გარდაცვალების 

19 წლისთავის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

23373 87 კ.მ.თ 762

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი. 

რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. გასტროლი ბათუმის სახელმწიფო 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

23374 87 კ.მ.თ 763

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი. 

რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. დე სანტოს როლს შეასრულებს მ. 

სარაული

ქაღალდი კარგი

23375 87 კ.მ.თ 764

მ. ბარათაშვილის "მარინე". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი



23376 87 კ.მ.თ 765

მ. ბარათაშვილის "მარინე". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. მე-100 

წარმოდგენა

ქაღალდი კარგი

23377 87 კ.მ.თ 766

მ. ბარათაშვილის "მარინე". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. წარმოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23378 87 კ.მ.თ 767

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის 

სახლობის  კლუბში

ქაღალდი კარგი

23379 87 კ.მ.თ 768

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. გასტროლი ქ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი საშუალო

23380 87 კ.მ.თ 769

ა. ყაზბეგის "მოძღვარი". 1951 - 1952  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. გასტროლი ბათუმის სახელმწიფო 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

23381 87 კ.მ.თ 770

კ. ბუაჩიძის "ვარდი ასფურცლოვანი". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათსვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23382 87 კ.მ.თ 771

კ. ბუაჩიძის "ვარდი ასფურცლოვანი 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათსვილი. გასტროლი 

ბათუმის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23383 87 კ.მ.თ 772

კ. ბუაჩიძის "ვარდი სატრფოსთვის". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათსვილი. წარმოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23384 87 კ.მ.თ 773

მ. მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23385 87 კ.მ.თ 774

მ. მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა". 1951 - 1952  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. წარმოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23386 87 კ.მ.თ 775

უ. შექსპირის "ანტონიუსი და  კლეოპატრა". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათსვილი. თარგმანი  -  ი. 

მაჩაბელი

ქაღალდი კარგი

23387 87 კ.მ.თ 776

უ. შექსპირის "ანტონიუსი და  კლეოპატრა". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათსვილი. თარგმანი  -  ი. 

მაჩაბელი

ქაღალდი კარგი

23388 87 კ.მ.თ 777

უ. შექსპირის "ანტონიუსი და  კლეოპატრა". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათსვილი. თარგმანი  -  ი. 

მაჩაბელი

ქაღალდი კარგი



23389 87 კ.მ.თ 778

ე. პეტროვის "მშვიდობის კუნძული". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

მ. თუმანიშვილი. მხატვარი დ. თავაძე. რუსთაველის სახ. 

საქართველოს სახელმწიფოთეატრალური ინსტიტუტის 

სამსახიობო ფაკულტეტის სადიპლომო სპექტაკლი

ქაღალდი კარგი

23390 87 კ.მ.თ 779

ე. პეტროვის "მშვიდობის კუნძული". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

მ. თუმანიშვილი. მხატვარი დ. თავაძე. რუსთაველის სახ. 

საქართველოს სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის 

სამსახიობო ფაკულტეტის სადიპლომო სპექტაკლი

ქაღალდი კარგი

23391 87 კ.მ.თ 780

კ. გოლდონის "სასტუმროს დიასახლისი". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ე. ახვლედიანი. თარგმანი  -  ი. 

გრიშაშვილი

ქაღალდი კარგი

23392 87 კ.მ.თ 781

ნ. გოგოლის "რევიზორი". 1952 - 1953  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ვ. გუნია. ი. გრიშაშვილი

ქაღალდი საშუალო

23393 87 კ.მ.თ 782

ს. კლდიაშვილის "დაბრუნება". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი

23394 87 კ.მ.თ 783

ს. კლდიაშვილის "დაბრუნება". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ე. ახვლედიანი. წარმოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23395 87 კ.მ.თ 784

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. მე-300 წარმოდგენა

ქაღალდი კარგი

23396 87 კ.მ.თ 785

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. წარმოდგენა გაიმართა 

რკინიგზელთა სახლში

ქაღალდი კარგი

23397 87 კ.მ.თ 786

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. წარმოდგენა გაიმართა 

ძერჟინსკის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23398 87 კ.მ.თ 787

უ. ჩხეიძის "გიორგი სააკაძე". 1952 - 1953  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23399 87 კ.მ.თ 788

უ. ჩხეიძის "გიორგი სააკაძე". 1952 - 1953  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23400 87 კ.მ.თ 789

ვ. გაბესკირიას "გაზაფხულის დილა". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. იოსელიანი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

23401 87 კ.მ.თ 790

ვ. გაბესკირიას "გაზაფხულის დილა". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. იოსელიანი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. წარმოდგენა გაიმართა 

სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23402 87 კ.მ.თ 791

ვ. გაბესკირიას "გაზაფხულის დილა". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. იოსელიანი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. წარმოდგენა გაიმართა 

სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი



23403 87 კ.მ.თ 792

კ. ბუაჩიძის "ვარდი ასფურცლოვანი". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. წარომდგენა 

გაიმართა სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23404 87 კ.მ.თ 793

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. ღამბაშიძე. მხატვარი ბ. ქვლივიძე

ქაღალდი კარგი

23405 87 კ.მ.თ 794

ჰ. მუხთაროვის "ოჯახის ღირსება". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ვ. 

ნინიძე

ქაღალდი კარგი

23406 87 კ.მ.თ 795

ჰ. მუხთაროვის "ოჯახის ღირსება". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ვ. 

ნინიძე. წარმოდგენა გაიმართა ძერჟინსკის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23407 87 კ.მ.თ 796

კ. კალაძის "ლალი". 1952 - 1953  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

პ. კობახიძე. მხატვარი თ. აბაკელია

ქაღალდი კარგი

23408 87 კ.მ.თ 797

კ. კალაძის "ლალი". 1952 - 1953  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

პ. კობახიძე. მხატვარი თ. აბაკელია

ქაღალდი კარგი

23409 87 კ.მ.თ 798

ი. მოსაშვილის "მისი ვარსკვლავი". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23410 87 კ.მ.თ 799

ი. მოსაშვილის "მისი ვარსკვლავი". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23411 87 კ.მ.თ 800

ვ. პატარაიას "სანაპიროზე". პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის 

ქორწინება". ლ. არდაზიანის "სოლომონ ისაკიჩ 

მეჯღანუაშვილი". უ. შექსპირის "ანტონიუსი და  კლეოპატრა". ა. 

ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი

ქაღალდი კარგი

23412 87 კ.მ.თ 801

ვ. პატარაიას "სანაპიროზე". პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის 

ქორწინება". ლ. არდაზიანის "სოლომონ ისაკიჩ 

მეჯღანუაშვილი". უ. შექსპირის "ანტონიუსი და  კლეოპატრა". ა. 

ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1952 - 1953  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი

ქაღალდი კარგი

23413 87 კ.მ.თ 802
საგასტროლო რეპერტუარი. 1953 - 1954  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23414 87 კ.მ.თ 803

უ. ჩხეიძის "გიორგი სააკაძე". ა. დიუმას "მარგარიტა გოტიე". პ. 

კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება". უ. შექსპირის "ანტონიუსი 

და  კლეოპატრა". მ. ბარათსვილის "მარინე". 1953 - 1954  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი

ქაღალდი კარგი

23415 87 კ.მ.თ 804

ვ. გაბესკირიას "უფსკრულთან". 1953 - 1954  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი მ. გოცირიძე. პრემიერა. 

წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23416 87 კ.მ.თ 805

ვ. გაბესკირიას "უფსკრულთან". 1953 - 1954  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი მ. გოცირიძე. პრემიერა. 

წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში

ქაღალდი კარგი



23417 87 კ.მ.თ 806

ვ. გაბესკირიას "უფსკრულთან". 1953 - 1954  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი მ. გოცირიძე.  წარმოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23418 87 კ.მ.თ 807

ვ. გაბესკირიას "გაზაფხულის დილა". 1953 - 1954  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. იოსელიანი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

23419 87 კ.მ.თ 808

ი. გალანის "სიყვარული გარიჟრაჟზე". 1953 - 1954  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. იოსელიანი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  პ. 

წერეთელი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23420 87 კ.მ.თ 809

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1953 - 1954  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. ავეტიკას როლს შეასრულებს 

ვ. გოძიაშვილი. წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში

ქაღალდი კარგი

23421 87 კ.მ.თ 810

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1953 - 1954  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. წარმოდგენა გაიმართა 

ძერჟინსკის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23422 87 კ.მ.თ 811

ვ. მინკოს "გვარს არ ვასახელებთ". 1953 - 1954  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

რ. ჭიაურელი. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  კ. ბუაჩიძე. 

წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში

ქაღალდი კარგი

23423 87 კ.მ.თ 812

ვ. მინკოს "გვარს არ ვასახელებთ". 1953 - 1954  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

რ. ჭიაურელი. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  კ. ბუაჩიძე. 

წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში

ქაღალდი კარგი

23424 87 კ.მ.თ 813

კ. მიუფკეს "ხვალინდელი დღე ჩვენი იქნება". 1953 - 1954  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. თარგმანი  -  

ე. დონაური. პრემიერა. ანონსი

ქაღალდი კარგი

23425 87 კ.მ.თ 814

კ. მიუფკეს "ხვალინდელი დღე ჩვენი იქნება". 1953 - 1954  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. შატბერაშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ე. 

დონაური. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23426 87 კ.მ.თ 815

ლოპე დე ვეგას "ცეკვის მასწავლებელი". 1953 - 1954  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ღვინიაშვილი. მხატვარი ვ. შუხაევი. თარგმანი  -  ს. 

ფაშალიშვილი. წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში

ქაღალდი კარგი

23427 87 კ.მ.თ 816

ნ. გოგოლის "რევიზორი". 1953 - 1954  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ვ. გუნია. ი. გრიშაშვილი. 

წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა სახლში

ქაღალდი მძიმე

23428 87 კ.მ.თ 817

ჰ. ფილდინგის "მოსამართლე მახეში". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

რ. ჭიაურელი. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. თარგმანი  -  ს. 

ფაშალიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23429 87 კ.მ.თ 818

ს. კლდიაშვილის "დაბრუნება". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ე. ახვლედიანი. წარმოდგენა 

გაიმართა სომხური დრამის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23430 87 კ.მ.თ 819

ი. ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანი?!". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვრები კ. ხუციშვილი და გ. გიგაური. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23431 87 კ.მ.თ 820

ი. ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანი?!". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვრები კ. ხუციშვილი და გ. გიგაური

ქაღალდი კარგი

23432 87 კ.მ.თ 821

ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ლ. გუდიაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23433 87 კ.მ.თ 822

ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ლ. გუდიაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23434 87 კ.მ.თ 823

უ. ჩხეიძის "გიორგი სააკაძე". 1954 - 1955  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23435 87 კ.მ.თ 824

ვ. მინკოს "გვარს არ ვასახელებთ". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

რ. ჭიაურელი. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  კ. ბუაჩიძე. 

წარმოდგენა გაიმართა სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23436 87 კ.მ.თ 825

რ. თაბუკაშვილის "ამხანაგი გიორგი". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. იოსელიანი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23437 87 კ.მ.თ 826

რ. თაბუკაშვილის "რაიკომის მდივანი". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. იოსელიანი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23438 87 კ.მ.თ 827

ვ. გაბესკირიას "უფსკრულთან". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი მ. გოცირიძე

ქაღალდი კარგი

23439 87 კ.მ.თ 828

ვ. გაბესკირიას "უფსკრულთან". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი მ. გოცირიძე. წარმოდგენა 

გაიმართა სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23440 87 კ.მ.თ 829

მორეტოს "ცოცხალი პორტრეტი". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23441 87 კ.მ.თ 830

მორეტოს "ცოცხალი პორტრეტი". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. წარმოდგენა 

გაიმართა რკინიგზელთა სახლში

ქაღალდი კარგი

23442 87 კ.მ.თ 831

ნ. ჰიქმეთის "ლეგენდა სიყვარულზე". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  დ. 

გაჩეჩილაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23443 87 კ.მ.თ 832

ნ. ჰიქმეთის "ლეგენდა სიყვარულზე". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  დ. 

გაჩეჩილაძე

ქაღალდი კარგი

23444 87 კ.მ.თ 833

ნ. გოგოლის "რევიზორი". 1954 - 1955  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. თაყაიშვილი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ვ. გუნია. ი. გრიშაშვილი

ქაღალდი კარგი

23445 87 კ.მ.თ 834

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული. მხატვარი ბ. ქვლივიძე

ქაღალდი კარგი

23446 87 კ.მ.თ 835

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. წარმოდგენა გაიმართა 

სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი



23447 87 კ.მ.თ 836

რ. ებრალიძის "ნანა". 1954 - 1955  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  თ. წეროძე. 

მხატვარი ა. ასკურავა. ანონსი

ქაღალდი კარგი

23448 87 კ.მ.თ 837

რ. ებრალიძის "ნანა". 1954 - 1955  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  თ. წეროძე. 

მხატვარი ა. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23449 87 კ.მ.თ 838

ფ. შილერის "მარიამ სტიუარტი". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ვ. 

ბეწუკელი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23450 87 კ.მ.თ 839

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება". 1954 - 1955  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

შ. ღამბაშიძე. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. წარმოდგენა გაიმართა 

სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23451 87 კ.მ.თ 840
სეზონის რეპერტუარი. 1955 - 1956  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23452 87 კ.მ.თ 841

რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი". 1955 - 1956  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. იოსელიანი. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23453 87 კ.მ.თ 842

რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი". 1955 - 1956  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. იოსელიანი. მხატვარი ბ. ქვლივიძე

ქაღალდი კარგი

23454 87 კ.მ.თ 843

რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი". 1955 - 1956  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. იოსელიანი. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. წარმოდგენა გაიმართა 

საზაფხულო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23455 87 კ.მ.თ 844

ვ. გაბესკირიას "ახალიწლის ღამე". 1955 - 1956  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

თ. წეროძე. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23456 87 კ.მ.თ 845

გ. შატბერაშვილის "უცნობი ქალი". 1955 - 1956  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათსვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23457 87 კ.მ.თ 846

გ. შატბერაშვილის "უცნობი ქალი". ი. ჭავჭავაძის "კაცია-

ადამიანი". 1955 - 1956  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი

ქაღალდი კარგი

23458 87 კ.მ.თ 847
ბ. შოუს "პიგმალიონი". ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1955 - 

1956  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23459 87 კ.მ.თ 848

ბ. შოუს "პიგმალიონი". 1955 - 1956  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. იოსელიანი. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. თარგმანი  -  ი. ტრიპოლსკი. მ. 

ქარჩავა. პემიერა

ქაღალდი კარგი

23460 87 კ.მ.თ 849

ბ. შოუს "პიგმალიონი". 1955 - 1956  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. იოსელიანი. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. თარგმანი  -  ი. ტრიპოლსკი. მ. 

ქარჩავა. ინგლის-საბჭოთა კავშირის ხალხთა მეგობრობის 

აღსანიშნავი წარმოდგენა

ქაღალდი კარგი

23461 87 კ.მ.თ 850

ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1955 - 1956  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ლ. გუდიაშვილი

ქაღალდი კარგი

23462 87 კ.მ.თ 851

ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1955 - 1956  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ლ. გუდიაშვილი. მე-100 

წარმოდგენა

ქაღალდი კარგი

23463 87 კ.მ.თ 852

ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1955 - 1956  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ლ. გუდიაშვილი. წარმოდგენა 

გაიმართა საზაფხულო თეატრში

ქაღალდი კარგი



23464 87 კ.მ.თ 853

ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1955 - 1956  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ლ. გუდიაშვილი. მაია წყნეთელის 

როლს შეასრულებს ნ. მიქელაძე

ქაღალდი კარგი

23465 87 კ.მ.თ 854

რ. ებრალიძის "ნანა". 1955 - 1956  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  თ. წეროძე. 

მხატვარი ი. ასკურავა. წარმოდგენა გაიმართა რკინიგზელთა 

სახლში

ქაღალდი კარგი

23466 87 კ.მ.თ 855

მ. მრევლიშვილის "ზვავი". 1955 - 1956  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23467 87 კ.მ.თ 856

მ. მრევლიშვილის "ზვავი". 1955 - 1956  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათშვილი

ქაღალდი კარგი

23468 87 კ.მ.თ 857

მ. მრევლიშვილის "ზვავი". 1955 - 1956  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათშვილი

ქაღალდი კარგი

23469 87 კ.მ.თ 858

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 1955 - 1956  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

23470 87 კ.მ.თ 859

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 1955 - 1956  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23471 87 კ.მ.თ 860

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 1955 - 1956  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23472 87 კ.მ.თ 861
სეზონის რეპერტუარი. 1956 - 1957  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი საშუალო

23473 87 კ.მ.თ 862
ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი".  1956 - 1957  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

23474 87 კ.მ.თ 863

ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი".  1956 - 1957  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23475 87 კ.მ.თ 864

ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი".  1956 - 1957  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23476 87 კ.მ.თ 865

ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი".  1956 - 1957  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23477 87 კ.მ.თ 866

ა. კასონას "ხეები ზეზეულად კვდებიან".  1956 - 1957  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ანჯაფარიძე. თ. კანდინაშვილი. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. 

თარგმანი  -  გ. ნუცუბიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23478 87 კ.მ.თ 867

ა. კასონას "ხეები ზეზეულად კვდებიან".  1956 - 1957  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ანჯაფარიძე. თ. კანდინაშვილი. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. 

თარგმანი  -  გ. ნუცუბიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23479 87 კ.მ.თ 868

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები".  1956 - 1957  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

თ. კანდინაშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. წარმოდგენა 

გაიმართა რკინიგზელთა სახლში

ქაღალდი კარგი



23480 87 კ.მ.თ 869

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები".  1956 - 1957  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

თ. კანდინაშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. წარმოდგენა 

გაიმართა რკინიგზელთა სახლში

ქაღალდი კარგი

23481 87 კ.მ.თ 870

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები".  1956 - 1957  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

თ. კანდინაშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. წარმოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23482 87 კ.მ.თ 871

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე".  1956 - 1957  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვლი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23483 87 კ.მ.თ 872

რ. ებრალიძის "ნანა".  1956 - 1957  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  თ. წეროძე. 

მხატვარი ი. ასკურავა. გასტროლი საზაფხულო თეატში

ქაღალდი კარგი

23484 87 კ.მ.თ 873

ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი".  1956 - 1957  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ლ. გუდიაშვილი. წარმოდგენა 

გაიმართა რკინიგზელთა სახლში

ქაღალდი კარგი

23485 87 კ.მ.თ 874

ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი".  1956 - 1957  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ლ. გუდიაშვილი. მე-200 

წარმოდგენა

ქაღალდი კარგი

23486 87 კ.მ.თ 875

მ. მრევლიშვილის "ზვავი".  1956 - 1957  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23487 87 კ.მ.თ 876

მ. გოგიაშვილის "ფსკერზე". 1956 - 1957  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. იოსელიანი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23488 87 კ.მ.თ 877
სეზონის რეპერტუარი.  1957 - 1958  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23489 87 კ.მ.თ 878

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა".  1957 - 1958  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. კ. მარძანიშვილის 

გარდაცვალების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო

ქაღალდი კარგი

23490 87 კ.მ.თ 879

უ. შექსპირის "რიჩარდ მესამე". 1957 - 1958  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ი. მაჩაბელი

ქაღალდი კარგი

23491 87 კ.მ.თ 880

უ. შექსპირის "რიჩარდ მესამე". 1957 - 1958  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  ი. მაჩაბელი

ქაღალდი კარგი

23492 87 კ.მ.თ 881

"გაზაფხულის ნიაღვარი". 1957 - 1958  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. იოსელიანი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23493 87 კ.მ.თ 882

"გაზაფხულის ნიაღვარი". 1957 - 1958  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. იოსელიანი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23494 87 კ.მ.თ 883

რ. ებრალიძის "ნანა". 1957 - 1958  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  თ. წეროძე. 

მხატვარი ი. ასკურავა. 

ქაღალდი კარგი

23495 87 კ.მ.თ 884

გ. ბერძენიშვილის "დაჭრილი არწივი". 1957 - 1958  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

მ. ჭიაურელი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23496 87 კ.მ.თ 885

ა. კორნეიჩუკის "ესკადრის დაღუპვა". 1957 - 1958  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ნ. ყაზბეგი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23497 87 კ.მ.თ 886

ა. კორნეიჩუკის "ესკადრის დაღუპვა". 1957 - 1958  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ნ. ყაზბეგი

ქაღალდი მძიმე

23498 87 კ.მ.თ 887

გ. ნახუცრიშვილის "წიწამური". 1957 - 1958  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

მხატვარი ნ. ყაზბეგი. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

23499 87 კ.მ.თ 888

მ. ბარათაშვილის "მარინე". 1957 - 1958  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

შატბერაშვილი და გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი დ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

23500 87 კ.მ.თ 889

სეზონის რეპერტუარი. 1958 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და 

ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში

ქაღალდი კარგი

23501 87 კ.მ.თ 890

სეზონის რეპერტუარი. 1958 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და 

ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში

ქაღალდი კარგი

23502 87 კ.მ.თ 891
სეზონის რეპერტუარი. 1958 - 1959  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23503 87 კ.მ.თ 892

სეზონის რეპერტუარი. 1958 - 1959  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. წარმოდგენები მიძღვნილია 

თბილისის 1500 წლისთავისადმი

ქაღალდი კარგი

23504 87 კ.მ.თ 893

ლ. ლეონოვის "შემოსევა". 1958 - 1959  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი ე. დონცოვა. თარგმანი  -  პ. 

წერეთელი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23505 87 კ.მ.თ 894

ლ. ლეონოვის "შემოსევა". 1958 - 1959  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი ე. დონცოვა. თარგმანი  -  პ. 

წერეთელი. წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23506 87 კ.მ.თ 895

რ. ებრალიძის "ნანა". 1958 - 1959  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  თ. წეროძე. 

მხატვარი ი. ასკურავა. წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახ. 

კლუბში

ქაღალდი კარგი

23507 87 კ.მ.თ 896

ვ. გაბესკირიას "გაზაფხულის დილა". რ. თაბუკაშვილის 

"რაიკომის მდივანი". ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1958 - 

1959  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

ვ. ნინუას შემოქმედებითი საღამო

ქაღალდი კარგი

23508 87 კ.მ.თ 897

ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1958 - 1959  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ლ. გუდიაშვილი. ერეკლეს როლს 

შეასრულებს ვ. გოძიაშვილი

ქაღალდი კარგი

23509 87 კ.მ.თ 898

პ. კაკაბაძის "კოლმეურნის ქორწინება". 1958 - 1959  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა შ. 

ღამბაშიძე აღადგინა ა. კვანტალიანმა. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. პ. 

კაკაბაძის სამწერლო მოღვაწეობის 40 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი წარმოდგენა

ქაღალდი კარგი

23510 87 კ.მ.თ 899
ლ. გოთუას "სამსახეობა რაინდისა". 1958 - 1959  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

23511 87 კ.მ.თ 900

ი. ჭავჭანიძის "100 ათასი". 1958 - 1959  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრმიერა

ქაღალდი კარგი



23512 87 კ.მ.თ 901

ა. აღლაძის "შავთვალა გოგონა". 1958 - 1959  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ქუთათელაძე. გ. მაცხონაშვილი. მხატვრები დ. ნოდია. თ. 

სამსონაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23513 87 კ.მ.თ 902

ა. აღლაძის "შავთვალა გოგონა". 1958 - 1959  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ქუთათელაძე. გ. მაცხონაშვილი. მხატვრები დ. ნოდია. თ. 

სამსონაძე. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

23514 87 კ.მ.თ 903

ა. კასონას "ხეები ზეზეულად კვდებიან".  1958 - 1959  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ანჯაფარიძე. თ. კანდინაშვილი. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. 

თარგმანი  -  გ. ნუცუბიძე

ქაღალდი საშუალო

23515 87 კ.მ.თ 904

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები". 1958 - 1959  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

თ. კანდინაშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი

ქაღალდი კარგი

23516 87 კ.მ.თ 905

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები". 1958 - 1959  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

თ. კანდინაშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. წარმოდგენა 

გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23517 87 კ.მ.თ 906

ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 1958 - 1959  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. მე-100 წარმოდგენა

ქაღალდი კარგი

23518 87 კ.მ.თ 907

ვაჟა-ფშაველას "მოკვეთილი". 1958 - 1959  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23519 87 კ.მ.თ 908

ვაჟა-ფშაველას "მოკვეთილი". 1958 - 1959  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23520 87 კ.მ.თ 909

სეზონის რეპერტუარი ახალი და განახლებული დადგმებით. 

1959 - 1960  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  

თეატრი

ქაღალდი კარგი

23521 87 კ.მ.თ 910

ა. ზაკის და ი. კუზნეცოვის "ორი ფერი". ტ. ბრანდონის "ჩარლის 

დეიდა". მ. ბარათაშვილის "ჩემი ყვავილეტი". 1959 - 1960  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი

ქაღალდი კარგი

23522 87 კ.მ.თ 911

ა. ზაკის და ი. კუზნეცოვის "ორი ფერი". 1959 - 1960  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  პ. 

გრუზინსკი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23523 87 კ.მ.თ 912

ა. ზაკის და ი. კუზნეცოვის "ორი ფერი". 1959 - 1960  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  პ. 

გრუზინსკი. წარმოდგენა გაიმართა ს. ორჯონიკიძის სახ. პარკში

ქაღალდი კარგი

23524 87 კ.მ.თ 913

ა. ზაკის და ი. კუზნეცოვის "ორი ფერი". 1959 - 1960  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  პ. 

გრუზინსკი. წარმოდგენა გაიმართა ს.შუმიანის სახ. სომხურ 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

23525 87 კ.მ.თ 914

ტ. ბრანდონის "ჩარლის დეიდა". 1959 - 1960  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ქუთათელაძე. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. თარგმანი  -  პ. 

წერეთელი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23526 87 კ.მ.თ 915

ტ. ბრანდონის "ჩარლის დეიდა". 1959 - 1960  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ქუთათელაძე. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. თარგმანი  -  პ. 

წერეთელი. წარმოდგენა გაიმართა სომხურ თეატრში

ქაღალდი კარგი



23527 87 კ.მ.თ 916

ტ. ბრანდონის "ჩარლის დეიდა". 1959 - 1960  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ქუთათელაძე. მხატვარი ბ. ქვლივიძე. თარგმანი  -  პ. 

წერეთელი. წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი

23528 87 კ.მ.თ 917

მ. ბარათაშვილის "ჩემი ყვავილეთი". 1959 - 1960  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

კ. სურმავა. მხატვარი დ. ნოდია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23529 87 კ.მ.თ 918

მ. ბარათაშვილის "ჩემი ყვავილეთი". 1959 - 1960  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

კ. სურმავა. მხატვარი დ. ნოდია. წარმოდგენა გაიმართა ს. 

ორჯონიკიძის სახ. პარკში

ქაღალდი კარგი

23530 87 კ.მ.თ 919

კ. ლორთქიფანიზის "კოლხეთის ცისკარი". 1959 - 1960  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ა. ქუთათელაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23531 87 კ.მ.თ 920

თ. დრაიზერის მიხედვით, ნ. ბაზილევსკის "ამერიკული 

ტრაგედია".  1959 - 1960  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორტქიფანიძე. მხატვარი 

ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  პ. გრუზინსკი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

23532 87 კ.მ.თ 921

ბ. შოუს "იულიუს კეისარი და კლეოპარტა". 1959 - 1960  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვრები ი. სუმბათაშვილი. ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23533 87 კ.მ.თ 922

ი. ჭავჭანიძის "100 ათასი".1959 - 1960  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრმიერა

ქაღალდი კარგი

23534 88 კ.მ.თ 923

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის  "მე, ბებია,  ილიკო და 

ილარიონი". 1960 - 1961  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

ო. ლითანიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23535 88 კ.მ.თ 924

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის  "მე, ბებია,  ილიკო და 

ილარიონი". 1960 - 1961  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

ო. ლითანიშვილი

ქაღალდი კარგი

23536 88 კ.მ.თ 925

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის  "მე, ბებია,  ილიკო და 

ილარიონი". 1960 - 1961  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

ო. ლითანიშვილი

ქაღალდი კარგი

23537 88 კ.მ.თ 926

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ჟურული. მხატვარი ბ. ქვლივიძე

ქაღალდი კარგი

23538 88 კ.მ.თ 927

გ. ბერძენიშვილის "დაჭრილი არწივი". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

მ. ჭიაურელი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23539 88 კ.მ.თ 928

ბ. შოუს "იულიუს კეისარი და კლეოპარტა". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვრები ი. სუმბათაშვილი. ი. ასკურავა. 

თარგმანი  -  მ. ქარჩავა

ქაღალდი კარგი

23540 88 კ.მ.თ 929

ა. კასონას "ხეები ზეზეულად კვდებიენ". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ანჯაფარიძე. თ. კანდიაშვილი. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. 

თარგმანი  -  გ. ნუცუბიძე

ქაღალდი კარგი

23541 88 კ.მ.თ 930

ა. კასონას "ხეები ზეზეულად კვდებიენ". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ანჯაფარიძე. თ. კანდიაშვილი. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. 

თარგმანი  -  გ. ნუცუბიძე

ქაღალდი კარგი



23542 88 კ.მ.თ 931

ა. პარნასის "აფროდიტეს კუნძული". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფნიძე. მხატვარი დ. თაყაიშვილი. თარგმანი  -  გ. 

ნახუცრიშვილი

ქაღალდი კარგი

23543 88 კ.მ.თ 932

ნ. ბაზილევსკის "ამერიკული ტრაგედია". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლოტღქიფანიძე. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  პ. 

გრუზინსკი

ქაღალდი კარგი

23544 88 კ.მ.თ 933

ა. ზაკის და ი. კუზნეცოვის "ორი ფერი". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  პ. 

გრუზინსკი

ქაღალდი კარგი

23545 88 კ.მ.თ 934

ა. ზაკის და ი. კუზნეცოვის "ორი ფერი". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  პ. 

გრუზინსკი

ქაღალდი კარგი

23546 88 კ.მ.თ 935

მ. ბარათაშვილის "ჩემი ყვავილეთი". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

კ. სურმავა. მხატვარი დ. ნოდია

ქაღალდი კარგი

23547 88 კ.მ.თ 936

მ. ბარათაშვილის "ჩემი ყვავილეთი". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

კ. სურმავა. მხატვარი დ. ნოდია

ქაღალდი კარგი

23548 88 კ.მ.თ 937

კ. ლორთქიფანიზის "კოლხეთის ცისკარი". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ა. ქუთათელაძე

ქაღალდი კარგი

23549 88 კ.მ.თ 938

კ. ლორთქიფანიძის "კოლხეთის ცისკარი". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ა. ქუთათელაძე

ქაღალდი კარგი

23550 88 კ.მ.თ 939

ნ. ჰიქმეთის "დამოკლეს მახვილი". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ი. კაკულია. მხატვარი დ. თაყაიშვილი. თარგმანი  -  ი. აბაშიძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23551 88 კ.მ.თ 940

ა. აღლაძის "მღელვარე დღეები". 1960 - 1961  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ანჯაფარიძე. მხატვარი დ. თაყაიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23552 88 კ.მ.თ 941

ევრიპიდეს "მედეა". 1961 - 1962  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი . ანონსი. მედეას როლს შეასრულებს 

ვ. ანჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

23553 88 კ.მ.თ 942

ევრიპიდეს "მედეა". 1961 - 1962  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი . პრემიერა 

ქაღალდი კარგი

23554 88 კ.მ.თ 943

ევრიპიდეს "მედეა". 1961 - 1962  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი 

ქაღალდი კარგი

23555 88 კ.მ.თ 944

ევრიპიდეს "მედეა". 1961 - 1962  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი 

ქაღალდი კარგი

23556 88 კ.მ.თ 945

ა. პარნასის "აფროდიტეს კუნძული". 1961 - 1962  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფნიძე. მხატვარი დ. თაყაიშვილი. თარგმანი  -  გ. 

ნახუცრიშვილი

ქაღალდი კარგი

23557 88 კ.მ.თ 946

კ. ბუაჩიძის "ოქრო კაცი ბეწვის ხიდზე". 1961 - 1962  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი.  რეჟისორი  

თ. კანდინაშვილი, ა კვანტალიანი. მხატვრები დ. ნოდია. თ. 

სამსონაძე. მუსიკა რ. ლაღიძ. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23558 88 კ.მ.თ 947

კ. ბუაჩიძის "ოქრო კაცი ბეწვის ხიდზე". 1961 - 1962  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი.   რეჟისორი    

თ. კანდინაშვილი, ა კვანტალიანი.  მხატვრები დ. ნოდია. თ. 

სამსონაძე

ქაღალდი კარგი

23559 88 კ.მ.თ 948

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის "მე, ბებია, ილიკო და 

ილარიონი". 1961 - 1962  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

ო. ლითანიშვილი

ქაღალდი კარგი

23560 88 კ.მ.თ 949

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის "მე, ბებია,  ილიკო და 

ილარიონი". 1961 - 1962  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

ო. ლითანიშვილი

ქაღალდი კარგი

23561 88 კ.მ.თ 950

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1961 - 1962  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები დ. თაყაიშვილი და მ. ნასიძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23562 88 კ.მ.თ 951

მ. ბარათაშვილის "ჩემი ყვავილეთი". 1961 - 1962  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

კ. სურმავა. მხატვარი დ. ნოდია

ქაღალდი კარგი

23563 88 კ.მ.თ 952

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ". 1961 - 1962  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. აღადგინა ვ. 

გოძიაშვილმა. მხატვარი ბ. ქვლივიე

ქაღალდი კარგი

23564 88 კ.მ.თ 953

ლ. ზორინის "ფეხბურთელები". 1961 - 1962  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვრები რ. თარხან-მოურავი. გ. 

ქუთათელაძე. თარგმანი  -  ა. ჩხაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23565 88 კ.მ.თ 954

ლ. ზორინის "ფეხბურთელები". 1961 - 1962  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვრები რ. თარხან-მოურავი. გ. 

ქუთათელაძე. თარგმანი  -  ა. ჩხაიძე. წარმოდგემნა გაიმართა ა. 

გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23566 88 კ.მ.თ 955

ლ. ზორინის "ფეხბურთელები". 1961 - 1962  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ლორთქიფანიძე. მხატვრები რ. თარხან-მოურავი. გ. 

ქუთათელაძე. თარგმანი  -  ა. ჩხაიძე. წარმოდგემნა გაიმართა 

სომხურ სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23567 88 კ.მ.თ 956

ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1961 - 1962  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვარი ლ. გუდიაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23568 88 კ.მ.თ 957

საგასტროლო რეპერტუარი. 1962  წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრის გასტროლი ლატვიის 

სახელმწიფო აკადემიური დრამის თეატში

ქაღალდი კარგი

23569 88 კ.მ.თ 958
1962  წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრის 

გასტროლი ლატვიის სახელმწიფო აკადემიური დრამის თეატში
ქაღალდი კარგი

23570 88 კ.მ.თ 959

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1962 - 1963  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი. 

მხატვარი პ. ოცხელი. თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

23571 88 კ.მ.თ 960

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის "მე ვხედავ მზეს". 1962 - 

1963  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ო. ლითანისვილი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23572 88 კ.მ.თ 961
კ. ლორთქიფანიძის "კოლხეთის ცისკარი". 1962 - 1963  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ანონსი
ქაღალდი საშუალო



23573 88 კ.მ.თ 962

ევრიპიდეს "მედეა". 1962 - 1963  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  პ. ბერაძე

ქაღალდი კარგი

23574 88 კ.მ.თ 963

მ. სებასტიანის "უსახელო ვარსკვლავი". 1962 - 1963  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ქუთათელაძე. მხატვარი ირ. გორდელაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23575 88 კ.მ.თ 964

კ. ტრენიოვის "ლიუბოვ იაროვაია". 1963 - 1964  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე. ა. სლოვინსკი. ი. 

ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23576 88 კ.მ.თ 965

კ. ტრენიოვის "ლიუბოვ იაროვაია". 1963 - 1964  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე. ა. სლოვინსკი. ი. 

ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23577 88 კ.მ.თ 966

კ. ტრენიოვის "ლიუბოვ იაროვაია". 1963 - 1964  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ჩხარტიშვილი. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე. ა. სლოვინსკი. ი. 

ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23578 88 კ.მ.თ 967

უ. შექსპრის "აურზაური არაფრის გამო". 1963 - 1964  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. იოსელიანი. მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23579 88 კ.მ.თ 968

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის "მე ვხედავ მზეს". 1963 - 

1964  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ო. ლითანიშვილი

ქაღალდი კარგი

23580 88 კ.მ.თ 969

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის "მე, ბებია,  ილიკო და 

ილარიონი". 1963 - 1964  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

ო. ლითანიშვილი

ქაღალდი კარგი

23581 88 კ.მ.თ 970

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის "მე, ბებია,  ილიკო და 

ილარიონი". 1963 - 1964  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

ო. ლითანიშვილი. მე-300 წარმოდგენა

ქაღალდი კარგი

23582 88 კ.მ.თ 971

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის "მე, ბებია,  ილიკო და 

ილარიონი". 1963 - 1964  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

ო. ლითანიშვილი

ქაღალდი კარგი

23583 88 კ.მ.თ 972

რ. ჯაფარიძის "ჯარისკაცის ქვრივი". 1963 - 1964  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ქუთათელაძე. მხატვარი ირ. ყიფშიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23584 88 კ.მ.თ 973

მ. ბარათაშვილის "ჩემი ყვავილეთი". 1963 - 1964  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

კ. სურმავა. დ. ნოდია

ქაღალდი კარგი

23585 88 კ.მ.თ 974

ა. ჟ. კრონინის "კერპი". 1963 - 1964  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. 

მხატვარი გ. ცეროძე

ქაღალდი კარგი

23586 88 კ.მ.თ 975

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის "მე, ბებია,  ილიკო და 

ილარიონი". 1964 - 1965  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

ო. ლითანიშვილი. მე-300 წარმოდგენა

ქაღალდი საშუალო

23587 88 კ.მ.თ 976

ო. ჩხეიძის "ვისია ვისი?!". 1964 - 1965  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ი. კაკულია. 

მხატვარი შ. ხუციშვილი.მუსიკანა. ჩორგოლაშვილი. 

ქორეოგრაფია ჯ. ბაგრატიონი.  პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23588 88 კ.მ.თ 977
სეზონის რეპერტუარი. 1965 - 1966  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი



23589 88 კ.მ.თ 978
სეზონის რეპერტუარი. 1965 - 1966  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23590 88 კ.მ.თ 979

პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი". 1965 - 1966  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ანთაძე. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი საშუალო

23591 88 კ.მ.თ 980

პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი". 1965 - 1966  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ანთაძე. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23592 88 კ.მ.თ 981

კ. ჩაპეკის "დედა". 1965 - 1966  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვრები დ. 

ნოდია. თ. სამსონაძე. თარგმანი  -  დ. გაჩეჩილაძე

ქაღალდი კარგი

23593 88 კ.მ.თ 982

კ. ჩაპეკის "დედა". 1965 - 1966  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვრები დ. 

ნოდია. თ. სამსონაძე. თარგმანი  -  დ. გაჩეჩილაძე

ქაღალდი კარგი

23594 88 კ.მ.თ 983

ვ. კანდელაკის "ოქროს საწმისი". 1965 - 1966  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

რ. მირცხულავა. მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23595 88 კ.მ.თ 984
გ. ხუხაშვილის "მთაწმინდის მთვარე". 1965 - 1966  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

23596 88 კ.მ.თ 985

ა. სუმბათაშვილის "ღალატი". 1965 - 1966  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. ი. კაკულია. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23597 88 კ.მ.თ 986

ა. სუმბათაშვილის "ღალატი". 1965 - 1966  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. ი. კაკულია. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23598 88 კ.მ.თ 987

ო. ჩხეიძის "ვისია ვისი?!". 1965 - 1966  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ი. კაკულია. 

მხატვარი შ. ხუციშვილი

ქაღალდი კარგი

23599 88 კ.მ.თ 988

ევრიპიდეს "მედეა". 1965 - 1966  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23600 88 კ.მ.თ 989

უ. შექსპირის "რომეო და ჯულიეტა". 1965 - 1966  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. ტაბლიაშვილი. მხატვრები დ. თაყაიშვილი და მ. ნასიძე. 

რომეოს როლში ო. კობერიძე. ჯულიეტას როლში მ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

23601 88 კ.მ.თ 990

პ. კაკაბაძის "ცხოვრების ჯარა". 1965 - 1966  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. კვანტალიანი. მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23602 88 კ.მ.თ 991

საგასტროლო რეპერტუარი. 1966 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

23603 88 კ.მ.თ 992

საგასტროლო რეპერტუარი. 1966 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

23604 88 კ.მ.თ 993
1966 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრის 

გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში
ქაღალდი კარგი

23605 88 კ.მ.თ 994
1966 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრის 

გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში
ქაღალდი

23606 88 კ.მ.თ 995
1966 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრის 

გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში
ქაღალდი კარგი



23607 88 კ.მ.თ 996
1966 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრის 

გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში
ქაღალდი კარგი

23608 88 კ.მ.თ 997

ევრიპიდეს "მედეა". 1966- 1967  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. მედეას როლს შეასრულებს 

ბერძენი მსახიობი ა. პაპატანასიუ

ქაღალდი კარგი

23609 88 კ.მ.თ 998
ი. ოტჩენაშეკის "რომეო, ჯულიეტა და წყვდიადი". 1966- 1967  წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

23610 88 კ.მ.თ 999

ი. ოტჩენაშეკის "რომეო, ჯულიეტა და წყვდიადი". 1966- 1967  წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ი. კაკულია. მხატვარი გ. ცერაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23611 88 კ.მ.თ 1000

რ. ჯაფარიძის "ჯარისკაცის ქვრივი". 1966- 1967  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ა. ქუთათელაძე. მხატვარი ი. ყიფშიძე. წარმოდგენა გაიმართა 

პროფტექნიკური განათლების კულტურის სახლში

ქაღალდი კარგი

23612 88 კ.მ.თ 1001

პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი". 1966- 1967  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ანთაძე. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23613 88 კ.მ.თ 1002

პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი". 1966- 1967  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ანთაძე. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23614 88 კ.მ.თ 1003

პ. კაკაბაძის "კახაბერის ხმალი". 1966- 1967  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ანთაძე. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23615 88 კ.მ.თ 1004

ა. პარონიანის "ძია ბაღდასარი". 1966- 1967  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი რ. ნალბანდიანი. თარგმანი  -  ა. 

ჟურული. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23616 88 კ.მ.თ 1005

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1966- 1967  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი ო. ლითანიშვილი

ქაღალდი კარგი

23617 88 კ.მ.თ 1006

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს,  ვეღარ ნახავ". 1966- 1967  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი ო. ლითანიშვილი

ქაღალდი კარგი

23618 88 კ.მ.თ 1007

ფ. დიურენმატის "ავარია". 1966- 1967  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ანთაძე. 

მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23619 88 კ.მ.თ 1008

გ. ხუხაშვილის "გზები". 1966- 1967  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე და ი. კაკულია. მხატვარი გ. გუნია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23620 88 კ.მ.თ 1009

გ. ხუხაშვილის "გზები". 1966- 1967  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე და ი. კაკულია. მხატვარი გ. გუნია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23621 88 კ.მ.თ 1010

გ. ხუხაშვილის "გზები". 1966- 1967  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე და ი. კაკულია. მხატვარი გ. გუნია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23622 88 კ.მ.თ 1011
ა. ჩხაიძის "მომავალ შეხვედრამდე". 1966- 1967  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

23623 88 კ.მ.თ 1012

ა. ჩხაიძის "მომავალ შეხვედრამდე". 1966- 1967  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

გ. ანთაძე. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23624 88 კ.მ.თ 1013

ვ. კოროსტილევის "მე მჯერა შენი". 1966- 1967  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

მ. კუჭუხიძე. მხატვარი ი. შტენბერგი. თარგმანი  -  ლ. 

ყუსიტაშვილი. პ. გრუზინსკი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23625 88 კ.მ.თ 1014

კ. ჩაპეკის "დედა". 1966- 1967  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვრები დ. 

ნოდია. თ. სამსონაძე. თარგმანი  -  დ. გაჩეჩილაძე

ქაღალდი კარგი

23626 88 კ.მ.თ 1015

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის "მე, ბებია,  ილიკო და 

ილარიონი". 1966- 1967  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

ო. ლითანიშვილი

ქაღალდი კარგი

23627 88 კ.მ.თ 1016

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის "მე, ბებია,  ილიკო და 

ილარიონი". 1966- 1967  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

ო. ლითანიშვილი

ქაღალდი კარგი

23628 88 კ.მ.თ 1017

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის "მე, ბებია,  ილიკო და 

ილარიონი". 1966- 1967  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

ო. ლითანიშვილი

ქაღალდი კარგი

23629 88 კ.მ.თ 1018

ა. გეწაძის "ყარამან ყანთელი". 1967- 1968  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. 

მხატვარი თ. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23630 88 კ.მ.თ 1019

ა. გეწაძის "ყარამან ყანთელი". 1967- 1968  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. 

მხატვარი თ. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23631 88 კ.მ.თ 1020

ე. დე-ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება". 1967- 1968  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

მ. კუჭუხიძე. მხატვარი გ. გუნია. თარგმანი  -  ვ. ჭელიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23632 88 კ.მ.თ 1021

ე. დე-ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება". 1967- 1968  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

მ. კუჭუხიძე. მხატვარი გ. გუნია. თარგმანი  -  ვ. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23633 88 კ.მ.თ 1022

ა. გეწაძის "წმინდანები ჯოჯოხეთში". 1967- 1968  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. მირცხულავა. მხატვარი ა. კაკაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23634 88 კ.მ.თ 1023

ა. პარონიანის "ძია ბაღდასარი". 1967- 1968  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი რ. ნალბანდიანი. თარგმანი  -  ა. 

ჟურული

ქაღალდი კარგი

23635 88 კ.მ.თ 1024

ა. პარონიანის "ძია ბაღდასარი". 1967- 1968  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი რ. ნალბანდიანი. თარგმანი  -  ა. 

ჟურული. წარმოდგენა გაიმართა ს. შაუმიანის სახ. სომხურ 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი მძიმე

23636 88 კ.მ.თ 1025

კ. გამსახურდიას "მთვარის მოტაცება". 1967- 1968  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. მირცხულავა. მხატვარი ა. კაკაბაძე. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი

23637 88 კ.მ.თ 1026

კ. გამსახურდიას "მთვარის მოტაცება". 1967- 1968  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  

ლ. მირცხულავა. მხატვარი ა. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23638 88 კ.მ.თ 1027
სეზონის რეპერტუარი. 1968- 1969  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23639 88 კ.მ.თ 1028

ა. გეწაძის "ყარამან ყანთელი".  კ. გამსახურდიას "მთვარის 

მოტაცება". 1968- 1969  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი

ქაღალდი კარგი



23640 88 კ.მ.თ 1029

ა. დე მიუსეს "სიყვარული სახუმარო არ არის". 1968 - 1969  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი თ. სუმბათაშვილი. თარგმანი  -  

ჭელიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23641 88 კ.მ.თ 1030

ა. პარონიანის "ძია ბაღდასარი". 1968 - 1969  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი რ. ნალბანდიანი. 

თარგმანი  -  ა. ჟურული

ქაღალდი კარგი

23642 88 კ.მ.თ 1031

"ძველი ვოდევილები". ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1968 - 

1969  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23643 88 კ.მ.თ 1032

 "ძველი ვოდევილები". ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1968 - 

1969  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია. მუსიკა ა. კერესელიძე. ტექტსტის ავტორი პ. 

გრუზინსკი. ქორეოგრაფი დ. მაავარიანი.

ქაღალდი კარგი

23644 88 კ.მ.თ 1033

შ. დადიანის "გუშინდელნი". 1968 - 1969  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

მირცხულავა. მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23645 88 კ.მ.თ 1034

შ. დადიანის "გუშინდელნი". 1968 - 1969  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

მირცხულავა. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23646 88 კ.მ.თ 1035

ი. ვოლჩეკის "სასამართლო ქრონიკა". 1968 - 1969  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. მ. მალაზონია. თარგმანი  -  ი. 

ტრიპოლსკი. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

23647 88 კ.მ.თ 1036

მ. მრევლიშვილის "წამება დედოფლისა". 1968 - 1969  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი. მხატვარი გ. გუნია. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

23648 88 კ.მ.თ 1037

ა. გეწაძის "წმინდანები ჯოჯოხეთში". 1968 - 1969  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. მხატვარი ა. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23649 88 კ.მ.თ 1038

ი. ჰაშეკის "გულადი ჯარისკაცი შვეიკი". 1968 - 1969  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23650 88 კ.მ.თ 1039

გ. აბაშიძის "მუმლი მუხას...". 1968 - 1969  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  შ. 

ქარუხნიშვილი. მხატვარი თ. მირზაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23651 88 კ.მ.თ 1040
სეზონის რეპერტუარი. 1969- 1970  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23652 88 კ.მ.თ 1041

კ. გამსახურდიას "მთვარის მოტაცება". 1969 - 1970  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. მხატვარი ა. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23653 88 კ.მ.თ 1042

ა. გეწაძის "წმინდანები ჯოჯოხეთში". 1969 - 1970  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. მხატვარი ა. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23654 88 კ.მ.თ 1043

ა. გეწაძის "ყარამან ყანთელი". 1969 - 1970  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ქუთათელაძე. მხატვარი თ. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი



23655 88 კ.მ.თ 1044

ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის "ბუტიაობა". ქ. 

ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1969 - 1970  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23656 88 კ.მ.თ 1045

ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის "ბუტიაობა". ქ. 

ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1969 - 1970  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი საშუალო

23657 88 კ.მ.თ 1046

ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის "ბუტიაობა". ქ. 

ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1969 - 1970  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი საშუალო

23658 88 კ.მ.თ 1047

ი. ჰაშეკის "გულადი ჯარისკაცი შვეიკი". 1969 - 1970  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი. მხატვარი ე. კოტლიაროვი. 

ქაღალდი საშუალო

23659 88 კ.მ.თ 1048

ა. დე. მიუსოს "სიყვარული სახუმარო არ არის". 1969 - 1970  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  თ. სუმბათაშვილი. მხატვარი თ. სუმბათაშვილი. 

თარგმანი  -  ვ. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23660 88 კ.მ.თ 1049

გ. ჩარკვიანის და რ. გაბრიაძის "ფეოლა". 1969 - 1970  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი თ. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23661 88 კ.მ.თ 1050

ი. ჭავჭავაძის "კაცია ადამიანი". 1970 - 1971  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი საშუალო

23662 88 კ.მ.თ 1051

ი. ჭავჭავაძის "კაცია ადამიანი". 1970 - 1971  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23663 88 კ.მ.თ 1052

ი. ჭავჭავაძის "კაცია ადამიანი". 1970 - 1971  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23664 88 კ.მ.თ 1053

ფ. შილერის "დონ კარლოსი". 1970 - 1971  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  დ. 

ალექსიძე. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. თარგმანი  -  ვ. ბეწუკელი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23665 88 კ.მ.თ 1054

ფ. შილერის "დონ კარლოსი". 1970 - 1971  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  დ. 

ალექსიძე. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. თარგმანი  -  ვ. ბეწუკელი. 

მუსიკა ო. თაქთაქიშვილი

ქაღალდი კარგი

23666 88 კ.მ.თ 1055

გ. ჩარკვიანის და რ. გაბრიაძის "ფეოლა". 1970 - 1971  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი თ. სუმბათაშვილი. მუსიკა გ. 

ყანჩელი.

ქაღალდი კარგი

23667 88 კ.მ.თ 1056

ჯ. ფლეტჩერის "მომრჯულებლის მომრჯულებელი", 1970 - 1971  

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი  ო. ჯანგირაშვილი. ვ. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23668 88 კ.მ.თ 1057

ა. გეწაძის "წმნდანები ჯოჯოხეთში". 1970 - 1971  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. მხატვარი ა. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი



23669 88 კ.მ.თ 1058

ა. კორნეიჩუკის "ხსოვნა გულისა", 1970 - 1971  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  დ. ალექსიძე. მხაყვარი მ. კიპრინი. თარგმანი  -  გ. 

აბაშიძე. მუსიკა გ. სკორიკი, ქორეოგრაფია ი. ბარეცკი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23670 88 კ.მ.თ 1059

კ. გამსახურდიას "მთვარის მოტაცება", 1970 - 1971  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. მხატვარი ა. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23671 88 კ.მ.თ 1060

ძველი ვოდევილები. ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1970 - 

1971  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23672 88 კ.მ.თ 1061

ძველი ვოდევილები. ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1970 - 

1971  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23673 88 კ.მ.თ 1062

ჯ. ფლეტჩერის "ჭირვეული ქმრის მორჯულება". 1971 - 1972  წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი  ო. ჯანგირაშვილი. (კიევის თეატრლური 

ინსტიტუტის დიპლომანტი) დადგმის ხელმძღვანელი დ. 

ალექსიძე.  თარგმანი ვ. ჭელიძე. მხატვრები სამეული. 

მუსიკალური გაფორმება ნ, ძნელაძე, ქორეოგრაფია ი. 

ბარეცკი.პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23674 88 კ.მ.თ 1063

ნ. დუმბაძის "ნუ გეშინია, დედა!". 1971 - 1972  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23675 88 კ.მ.თ 1064

ნ. დუმბაძის "ნუ გეშინია, დედა!". 1971 - 1972  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23676 88 კ.მ.თ 1065

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველოში". 1971 - 1972  

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი აღადგინა ვ. გოძიაშვილმა. 

მხატვარი ე. ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი

23677 88 კ.მ.თ 1066

ნ. გოგოლის "ქორწინება". 1971 - 1972  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  დ. 

ალექსიძე. მხავარი მ. მალაზონია. თარგმანი  -  ს. შანშიაშვილი. 

პრემერა

ქაღალდი

23678 88 კ.მ.თ 1067

ფ. შილერის "დონ კარლოსი". 1971 - 1972  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  დ. 

ალექსიძე. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. თარგმანი  -  ვ. ბეწუკელი

ქაღალდი კარგი

23679 88 კ.მ.თ 1068

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1971 - 1972  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილის. პ. ოცხელის ესკიზების მიხედვით. აღადგინა ვ. 

ანჯაფარიძემ.  მხატვარი ბ. ქვლივიძე. თარგმანი  -  ვ. 

გაფრინდაშვილი. მუსიკა თ. ვახვახიშვილი. ქორეოგრაფი დ. 

მაჭავარიანი. კ. მარჯანიშვილის 100 წლის იუბილე.  პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23680 88 კ.მ.თ 1069

პ. კაკაბაძის "სამი ასული და ტყის ქალები". 1971 - 1972  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23681 88 კ.მ.თ 1070

სოფოკლეს "ანტიგონე". 1971 - 1972  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. თარგმანი  -  დ. 

გაჩეჩილაძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი



23682 88 კ.მ.თ 1071

სოფოკლეს "ანტიგონე". 1971 - 1972  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  დ. 

ალექსიძე. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. თარგმანი  -  დ. 

გაჩეჩილაძე

ქაღალდი კარგი

23683 88 კ.მ.თ 1072

ძველი ვოდევილები. ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1971 - 

1972  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23684 88 კ.მ.თ 1073

საგასტროლო რეპერტუარი. 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

23685 88 კ.მ.თ 1074

საგასტროლო რეპერტუარი. 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

23686 88 კ.მ.თ 1075

საგასტროლო რეპერტუარი. 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

23687 88 კ.მ.თ 1076

საგასტროლო რეპერტუარი. 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

23688 88 კ.მ.თ 1077

საგასტროლო რეპერტუარი. 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

23689 88 კ.მ.თ 1078

საგასტროლო რეპერტუარი. 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

23690 88 კ.მ.თ 1079

საგასტროლო რეპერტუარი. 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

23691 88 კ.მ.თ 1080

ფ. შილერის "დონ არლოსი".  1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. რეჟისორი  დ. 

ალექსიძე. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

23692 88 კ.მ.თ 1081

А. Цагарели, А. Церетели, К. Бахуташвили "старые водевили"- 

"ძველი ვოდევილები". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

23693 88 კ.მ.თ 1082

А. Корнейчук "память сердца". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. რეჟისორი  დ. 

ალექსიძე. მხატვარი მ. კიპრიანი

ქაღალდი კარგი

23694 88 კ.მ.თ 1083

საგასტროლო რეპერტუარი. 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი მ. 

გორკის სახ. სახელმწიფო აკადემიურ დიდ დრამატულ თეატრში

ქაღალდი საშუალო

23695 88 კ.მ.თ 1084

საგასტროლო რეპერტუარი. 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი მ. 

გორკის სახ. სახელმწიფო აკადემიურ დიდ დრამატულ თეატრში

ქაღალდი კარგი



23696 88 კ.მ.თ 1085

საგასტროლო რეპერტუარი. 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი მ. 

გორკის სახ. სახელმწიფო აკადემიურ დიდ დრამატულ თეატრში

ქაღალდი კარგი

23697 88 კ.მ.თ 1086

Ф. Шилер "дон карлос". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი მ. გორკის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიურ დიდ დრამატულ თეატრში. რეჟისორი  

დ. ალექსიძე. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

23698 88 კ.მ.თ 1087

К. Гуцков "уриель акоста". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი მ. გორკის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიურ დიდ დრამატულ თეატრში. რეჟისორი  

კ. მარჯანიშვლი. მხატვარი პ. ოცხელი

ქაღალდი კარგი

23699 88 კ.მ.თ 1088

К. Гуцков "уриель акоста". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი მ. გორკის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიურ დიდ დრამატულ თეატრში. რეჟისორი  

კ. მარჯანიშვლი.პ. ოცხელის ესკიზების მიხედვით

ქაღალდი კარგი

23700 88 კ.მ.თ 1089

ნ. გოგოლის "ქორწინება". Н. Гоголь "женитьба". 1972 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

გასტროლი მ. გორკის სახ. სახელმწიფო აკადემიურ დიდ 

დრამატულ თეატრში, რეჟისორი  დ. ალექსიძე, მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23701 88 კ.მ.თ 1090

ა. გეწაძის "წმინდანები ჯოჯოხეთში". А. Гецадзе "святые в аду". 

1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის გასტროლი მ. გორკის სახ. სახელმწიფო აკადემიურ 

დიდ დრამატულ თეატრში. რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. 

მხატვარი ა. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23702 88 კ.მ.თ 1091

А. Гецадзе "святые в аду". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი მ. გორკის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიურ დიდ დრამატულ თეატრში. რეჟისორი  

ლ. მირცხულავა. მხატვარი ა. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23703 88 კ.მ.თ 1092

А. Цагарели, А. Церетели, К. Бахуташвили "старые водевили". 1972 

წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის გასტროლი მ. გორკის სახ. სახელმწიფო აკადემიურ 

დიდ დრამატულ თეატრში

ქაღალდი მძიმე

23704 88 კ.მ.თ 1093

Софокл "антигона". У. Шекспир "макбет". Ф. Шилер "дон карлос". 

К. Бахуташвили "в старом суде". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი მ. 

გორკის სახ. სახელმწიფო აკადემიურ დიდ დრამატულ თეატრში

ქაღალდი კარგი

23705 88 კ.მ.თ 1094

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1972 - 1973 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი 

აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. მხატვარი პ. ოცხელი

ქაღალდი კარგი

23706 88 კ.მ.თ 1095

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1972 - 1973 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი 

აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. მხატვარი პ. ოცხელი. კ. 

მარჯანიშვილის დაბადების 100 წლის იუბილის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

23707 88 კ.მ.თ 1096

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1972 - 1973 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. მარჯანიშვილი 

აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. მხატვარი პ. ოცხელი. ა. იმედაშვილის 

დაბადების 90 წლის იუბილის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი



23708 88 კ.მ.თ 1097

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველოში". 1972 - 1973 წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი აღადგინა ვ. გოძიაშვილმა. მხატვარი ე. 

ახვლედიანი. ნ. გოცირიძის დაბადების 100 წლის იუბილის 

აღსანიშნავი საღამო

ქაღალდი კარგი

23709 88 კ.მ.თ 1098

ნ. დუმბაძის "ნუ გეშინია, დედა!". 1972 - 1973  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23710 88 კ.მ.თ 1099

ჯ. იოსელიანის "ეთერიანი". 1972 - 1973 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კუჭუხიძე. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23711 88 კ.მ.თ 1100

მ. ჯავახიშვილის "კვაჭი კვაჭანტირაძე". 1972 - 1973 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  დ. ალექსიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ი. ჩიკვაიძე, ა. 

სლოვინსკი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23712 88 კ.მ.თ 1101

ნ. ლორთქიფანიძის "ჟამთა სიავე", 1972 - 1973 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

23713 88 კ.მ.თ 1102
ა. ჩხაიძის "დღის წესრიგშია ერთი საკითხი". 1972 - 1973 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

23714 88 კ.მ.თ 1103

ა. ცაგარელის, ა. წერეთლის, ქ. ბახუტაშვილის "ძველი 

ვოდევილები". 1972 - 1973  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. 

მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23715 88 კ.მ.თ 1104

ძველი ვოდევილები. ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1972 - 

1973  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი მძიმე

23716 88 კ.მ.თ 1105

ვ. დელმარის "იქნებ ბავშვები ფრინველებს ჰგვანან?". 1973 - 

1974  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. ანჯაფარიძე, მხატვარი დ. 

თაყაიშვილი. თარგმანი  -  პ. წერეთელი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23717 88 კ.მ.თ 1106

ჯ. იოსელიანის "ტაკიმასხარა". 1973 - 1974 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კუჭუხიძე. მხატვარი გ. მესხიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23718 88 კ.მ.თ 1107

გ. ფანჯიკიძის "თვალი პატიოსანი", 1973 - 1974  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23719 88 კ.მ.თ 1108

გ. ფანჯიკიძის "თვალი პატიოსანი", 1973 - 1974  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23720 88 კ.მ.თ 1109

ჯ. მონიავას "აღუვსებელი საწყაული".  1973 - 1974  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი თ. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23721 88 კ.მ.თ 1110

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა".  1973 - 1974  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. მხატვარი პ. ოცხელი. 

თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

23722 88 კ.მ.თ 1111

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა".  ძველი ვოდევილები. 1973 - 1974  

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი

ქაღალდი კარგი



23723 88 კ.მ.თ 1112

ნ.გოგოლის "ქორწინება". 1973 - 1974  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  დ. 

ალექსიძე. მხატვარი მ. მალაზონია. თარგმანი  -  ს. შანშიაშვილი

ქაღალდი კარგი

23724 88 კ.მ.თ 1113

ნ. ლორთქიფანიძის "ჟამთა სიავე".  1973 - 1974  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

23725 88 კ.მ.თ 1114

ნ. დუმბაძის "ნუ გეშინია დედა".  1973 - 1974  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23726 88 კ.მ.თ 1115

ნ. დუმბაძის "ნუ გეშინია დედა".  1973 - 1974  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ს. მრევლიშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23727 88 კ.მ.თ 1116

კ. გამსახურდიას "მთვარის მოტაცება".  1973 - 1974  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. მხატვარი ა. კაკაბაძე

ქაღალდი კარგი

23728 88 კ.მ.თ 1117

ა. ოსტროვსკის "ტალანტები და თაყვანისმცემლები".  1973 - 

1974  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  დ. ალექსიძე. მხატვარი მ. 

მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23729 88 კ.მ.თ 1118

გ. ხუხაშვილის "მოსამართლე".  1973 - 1974  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ა. ქუთათელაძე. მხატვარი ო. ქოჩაკიძე. გასტროლი ა. 

წერეთლის სახ. ჭიათურის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23730 88 კ.მ.თ 1119

ძველი ვოდევილები. ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1973 - 

1974  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია. გასტროლი ა. წერეთლის სახ. ჭიათურის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

23731 88 კ.მ.თ 1120

ძველი ვოდევილები. ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1973 - 

1974  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23732 88 კ.მ.თ 1121

ა. ოსტროვსკის "ტალანტები და თაყვანისმცემლები".  1974 - 

1975  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  დ. ალექსიძე. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23733 88 კ.მ.თ 1122

ა. ოსტროვსკის "ტალანტები და თაყვანისმცემლები".  1974 - 

1975  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  დ. ალექსიძე. მხატვარი მ. 

მალაზონია. გასტროლი სოხუმის ს. ჭანბას სახ. სახელმწიფო 

დრამატულ თეატრში

ქაღალდი კარგი

23734 88 კ.მ.თ 1123

ჯ. იოსელიანის "ტაკიმასხარა". 1974 - 1975 წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. 

მხატვარი გ. მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

23735 88 კ.მ.თ 1124

ჯ. მონიავას "აღუვსებელი საწყაული".  1974 - 1975  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი თ. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

23736 88 კ.მ.თ 1125

გ. ფანჯიკიძის "თვალი პატიოსანი".  1974 - 1975  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი



23737 88 კ.მ.თ 1126

ი. ბუკოვჩანის "მამლის ყივილამდე".  1974 - 1975  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი მ. მალაზონია. თარგმანი  -  ა. 

მიქელაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23738 88 კ.მ.თ 1127

ო. მამფორიას "იეთიმ გურჯი".  1974 - 1975  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

პაქსაშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა. წარმოდგენა 

მიაძღვნა იეთიმ გურჯის დაბადების 100 წლის იუბილეს

ქაღალდი კარგი

23739 88 კ.მ.თ 1128
ო. მამფორიას "იეთიმ გურჯი".  1974 - 1975  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ანონსი
ქაღალდი საშუალო

23740 88 კ.მ.თ 1129

მ. ჯავახიშვილის "კვაჭი კვაჭანტირაძე". 1974 - 1975  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23741 88 კ.მ.თ 1130
ჯ. იოსელიანის "ეთერიანი".  1974 - 1975  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

23742 88 კ.მ.თ 1131

ლ. თაბუკაშვილის "ჭრილობა".  1974 - 1975  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23743 88 კ.მ.თ 1132

ლ. თაბუკაშვილის "ჭრილობა".  1974 - 1975  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი ლ. მეხუზლა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23744 88 კ.მ.თ 1133

ვ. დელმარის "იქნებ ბავშვები ფრინველებს ჰგვანან?". 1974- 1975 

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ანჯაფარიძე, მხატვარი დ. თაყაიშვილი. თარგმანი  -  

პ. წერეთელი

ქაღალდი კარგი

23745 88 კ.მ.თ 1134

გასტროლი.  1974 - 1975  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სოხუმის ს. 

ჭამბას სახ. სახელმწიფო დრამატულ თეატრში

ქაღალდი კარგი

23746 88 კ.მ.თ 1135

А. Цагарели, А. Церетели, К. Бахуташвили "старинные водевили". 

1974 - 1975  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია. გასტროლი სოხუმის ს. ჭამბას სახ. სახელმწიფო 

დრამატულ თეატრში

ქაღალდი კარგი

23747 88 კ.მ.თ 1136

ძველი ვოდევილები. ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1974 - 

1975  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია. გასტროლი სოხუმის ს. ჭამბას სახ. სახელმწიფო 

დრამატულ თეატრში

ქაღალდი კარგი

23748 88 კ.მ.თ 1137

ძველი ვოდევილები. ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1974 - 

1975  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23749 88 კ.მ.თ 1138

ფ. დიურენტმანის "მილიარდელის ვიზიტი". 1975 - 1976  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23750 88 კ.მ.თ 1139

ფ. დიურენტმანის "მილიარდელის ვიზიტი". 1975 - 1976  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  

რეჟისორი  მ. თუმანიშვილი. მხატვრები უ. იმერლიშვლი, მ. 

სველიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23751 88 კ.მ.თ 1140
გ. ფანჯიკიძის "თვალი პატიოსანი".  1975 - 1976  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
ქაღალდი კარგი



23752 88 კ.მ.თ 1141
ო. მამფორიას "იეთიმ გურჯი". 1975 - 1976  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
ქაღალდი კარგი

23753 88 კ.მ.თ 1142

ჰ. იბსენის "მოჩვენებანი". 1975 - 1976  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  თ. 

ჩხეიძე. მხატვარი მ. ჭავჭავაძე. თარგმანი  -  გ. ნუცუბიძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23754 88 კ.მ.თ 1143

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1975 - 1976  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. მხატვარი პ. ოცხელი

ქაღალდი კარგი

23755 88 კ.მ.თ 1144

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1975 - 1976  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. მხატვარი პ. ოცხელი

ქაღალდი კარგი

23756 88 კ.მ.თ 1145

გ. ფანჯიკიძის "თვალი პატიოსანი". 1975 - 1976  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23757 88 კ.მ.თ 1146

გ. ფანჯიკიძის "თვალი პატიოსანი". 1975 - 1976  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23758 88 კ.მ.თ 1147

რ. თაბუკაშვილის "რას იტყვის ხალხი". 1975 - 1976  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ნიკოლაძე. მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23759 88 კ.მ.თ 1148

ა. ჩხაიძის "როცა ქალაქს სძინავს". 1975 - 1976  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23760 88 კ.მ.თ 1149

ა. ჩხაიძის "როცა ქალაქს სძინავს". 1975 - 1976  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი გ. გუნია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23761 88 კ.მ.თ 1150
ვ. კანდელაკის "სოკრატე". 1975 - 1976  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

23762 88 კ.მ.თ 1151

ვ. კანდელაკის "სოკრატე". 1975 - 1976  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კუჭუხიძე. მხატვარი გ. გუნია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23763 88 კ.მ.თ 1152
ლ. გოთუას "გმირთა ვარამი". 1975 - 1976  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

23764 88 კ.მ.თ 1153

ი. ბუკოვჩანის "მამლის ყივილამდე".  1975 - 1976  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი მ. მალაზონია. თარგმანი  -  ა. 

მიქელაძე

ქაღალდი კარგი

23765 88 კ.მ.თ 1154

ვ. კოროსტილევის "მარტოობის დღესასწაული". 1975 - 1976  წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ა. ჭელიძე. 

თარგმანი  -  მ. ქვლივიძე

ქაღალდი კარგი

23766 88 კ.მ.თ 1155

ვ. კოროსტილევის "მარტოობის დღესასწაული". 1975 - 1976  წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ა. ჭელიძე. 

თარგმანი  -  მ. ქვლივიძე

ქაღალდი კარგი

23767 88 კ.მ.თ 1156

ლ. გოთუას "გმირთა ვარამი". 1976 - 1977  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23768 88 კ.მ.თ 1157

ლ. გოთუას "გმირთა ვარამი". 1976 - 1977  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23769 88 კ.მ.თ 1158

ლ. გოთუას "გმირთა ვარამი". 1976 - 1977  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23770 88 კ.მ.თ 1159

გ. გორინის "ბარონ მიუნჰაუზენის ცხოვრება და გამოცდილება". 

1976 - 1977  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი მ. 

მურვანიძე. თარგმანი  -  ლ. ღლონტი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23771 88 კ.მ.თ 1160
ა. ჩხაიძის "როცა ქალაქს სძინავს". 1976 - 1977  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23772 88 კ.მ.თ 1161

ვ. კოროსტილევის "მარტოობის დღესასწაული". 1976 - 1977  წწ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ა. ჭელიძე. 

თარგმანი  -  მ. ქვლივიძე

ქაღალდი კარგი

23773 88 კ.მ.თ 1162

მ. ჯავახიშვილის "კვაჭი კვაჭანტირაძე". 1976 - 1977  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  დ. ალექსიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ი. ჩიკვაიძე, ა. 

სლოვინსკი

ქაღალდი კარგი

23774 88 კ.მ.თ 1163

ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი ქორწილი". 1976 - 1977  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. პაქსაშვილი. მხატვარი ნ. ჯაფარიძე. თარგმანი  -  

ნ. ხატისკაცი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23775 88 კ.მ.თ 1164

გ. ჯაფარიძის "თვალი პატიოსანი". 1976 - 1977  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23776 88 კ.მ.თ 1165

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1976 - 1977  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. მხატვარი პ. ოცხელი. 

თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

23777 88 კ.მ.თ 1166

ო. მამფორიას "იეთიმ გურჯი". 1976 - 1977  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

პაქსაშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23778 88 კ.მ.თ 1167

ო. მამფორიას "იეთიმ გურჯი". 1976 - 1977  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

პაქსაშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23779 88 კ.მ.თ 1168

კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია". 1976 - 1977  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23780 88 კ.მ.თ 1169

კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია". 1976 - 1977  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი გ. ლორთქიფანიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23781 88 კ.მ.თ 1170

გ. გორინის "ყველაზე მართალი ადამიანი". 1976 - 1977  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23782 88 კ.მ.თ 1171

ძველი ვოდევილები. ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1976 - 

1977  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23783 88 კ.მ.თ 1172
სეზონის რეპერტუარი. 1977 - 1978  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23784 88 კ.მ.თ 1173
სეზონის რეპერტუარი. 1977 - 1978  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

23785 88 კ.მ.თ 1174
სეზონის რეპერტუარი. 1977 - 1978  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ქაღალდი კარგი



23786 88 კ.მ.თ 1175

ა. ჩხაიძის "როცა ქალაქს სძინავს". მ. ელიოზიშვილის 

"ბერიკონი". 1977 - 1978  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი

ქაღალდი კარგი

23787 88 კ.მ.თ 1176

მ. ელიოზიშვილის "ბერიკონი". 1977 - 1978  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. 

სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23788 88 კ.მ.თ 1177

ო. მამფორიას "იეთიმ გურჯი". 1977 - 1978  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

პაქსაშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23789 88 კ.მ.თ 1178

ო. მამფორიას "იეთიმ გურჯი". 1977 - 1978  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

პაქსაშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23790 88 კ.მ.თ 1179

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე". 1977 - 1978  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. პრემიერა. თარგმანი  -  დ. გაჩეჩილაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23791 88 კ.მ.თ 1180

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე". 1977 - 1978  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. პრემიერა. თარგმანი  -  დ. გაჩეჩილაძე

ქაღალდი კარგი

23792 88 კ.მ.თ 1181

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე". 1977 - 1978  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. პრემიერა. თარგმანი  -  დ. გაჩეჩილაძე

ქაღალდი კარგი

23793 88 კ.მ.თ 1182

გ. გორინის "ბარონ მიუნჰაუზენის ცხოვრება და გამოცდილება". 

1977 - 1978  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი მ. 

მურვანიძე. თარგმანი  -  ლ. ღლონტი

ქაღალდი კარგი

23794 88 კ.მ.თ 1183

კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია". 1977 - 1978  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი გ. ლორთქიფანიძე

ქაღალდი კარგი

23795 88 კ.მ.თ 1184

კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია". 1977 - 1978  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი გ. ლორთქიფანიძე

ქაღალდი კარგი

23796 88 კ.მ.თ 1185

კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია". 1977 - 1978  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი გ. ლორთქიფანიძე

ქაღალდი კარგი

23797 88 კ.მ.თ 1186

რ. ტომას "რვა მოსიყვარულე ქალი". 1977 - 1978  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23798 88 კ.მ.თ 1187

რ. ტომას "რვა მოსიყვარულე ქალი". 1977 - 1978  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. თარგმანი  -  

ლ. პაქსაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23799 88 კ.მ.თ 1188

ი. გარუჩავას და პ. ხოტიანოვსკის "შენი მიწა". 1977 - 1978  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23800 88 კ.მ.თ 1189

ი. გარუჩავას და პ. ხოტიანოვსკის "შენი მიწა". 1977 - 1978  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი ა. ჭელიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23801 88 კ.მ.თ 1190

ა. კოტეტიშვილის "სამოთხის ვაშლები". 1977 - 1978  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ა. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ლ. მანთიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23802 88 კ.მ.თ 1191

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1977 - 1978  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. მხატვარი პ. ოცხელი

ქაღალდი კარგი

23803 88 კ.მ.თ 1192

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1978 - 1979  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. მხატვარი პ. ოცხელი

ქაღალდი კარგი

23804 88 კ.მ.თ 1193

მ. მამფორიას "იეთიმ გურჯი". 1978 - 1979  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

პაქსაშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23805 88 კ.მ.თ 1194

გ. ფანჯიკიძის "თვალი პატიოსანი".  1978 - 1979  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23806 88 კ.მ.თ 1195

მ. ელიოზიშვილის "ბერიკონი". 1978 - 1979  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. 

სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე

ქაღალდი კარგი

23807 88 კ.მ.თ 1196

ჩ. დიკენის "დიდი იმედები". 1978 - 1979  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კუჭუხიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23808 88 კ.მ.თ 1197
ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა". 1978 - 1979  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

23809 88 კ.მ.თ 1198

ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა". 1978 - 1979  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

ქუთათელაძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23810 88 კ.მ.თ 1199

ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა". 1978 - 1979  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

ქუთათელაძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე

ქაღალდი კარგი

23811 88 კ.მ.თ 1200

ლ. თაბუკაშვილის "ძველი ვალსი". 1978 - 1979  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი გ. მესხიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23812 88 კ.მ.თ 1201

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე". 1978 - 1979  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. თეატრის მე-19 

საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

23813 88 კ.მ.თ 1202

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე". 1978 - 1979  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. თარგმანი  -  დ. გაჩეჩილაძე

ქაღალდი კარგი

23814 88 კ.მ.თ 1203

ლ. მაროტის "ჯორდანო ბრუნო". 1978 - 1979  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23815 88 კ.მ.თ 1204

ლ. მაროტის "ჯორდანო ბრუნო". 1978 - 1979  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. თარგმანი  -  მ. ქვლივიძე, ლ. ღლონტი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23816 88 კ.მ.თ 1205

კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია". 1978 - 1979  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი უ. იმერლიშვილი

ქაღალდი კარგი



23817 88 კ.მ.თ 1206

კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია". 1978 - 1979  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი უ. იმერლიშვილი

ქაღალდი კარგი

23818 88 კ.მ.თ 1207

თ. ჭილაძის "ბუდე მეცხრე სართულზე". 1978 - 1979  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. 

სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23819 88 კ.მ.თ 1208

თ. ჭილაძის "ბუდე მეცხრე სართულზე". 1978 - 1979  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. 

სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23820 88 კ.მ.თ 1209

ა. შალუტაშვილი "ძვირფასი კოკი". 1978 - 1979  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი. (დადგმა ა. კაკულია. მხატვარი შ. ხუციშვლი. მუსიკა ვლ. 

კუხიანიძე)

ქაღალდი კარგი

23821 88 კ.მ.თ 1210

რ. ტომას "რვა მოსიყვარულე ქალი". 1978 - 1979  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი უ. იმერლიშვილი

ქაღალდი კარგი

23822 88 კ.მ.თ 1211

ძველი ვოდევილები. ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1978 - 

1979  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23823 88 კ.მ.თ 1212
მ. შატროვის "30 აგვისტო". 1979 - 1980  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

23824 88 კ.მ.თ 1213

მ. შატროვის "30 აგვისტო". 1979 - 1980  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

ქუთათელაძე. მხატვარი დ. ბიტსი. თარგმანი  -  გ. ბათიაშვილი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23825 88 კ.მ.თ 1214

გ. ჰაუპტმანის "მზის ჩასვლის წინ". 1979 - 1980  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. ჟვანია. მხატვარი თ. ნინუა. თარგმანი  -   გ. ჟვანია 

და ვ. კუპრავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23826 88 კ.მ.თ 1215

ვ. სარდუს და ვ. დენერის "მადამ სან ჟენი". 1979 - 1980  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23827 88 კ.მ.თ 1216

ვ. სარდუს და ვ. დენერის "მადამ სან ჟენი". 1979 - 1980  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  თ. აბაშიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. თარგმანი  -  თ. სვანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23828 88 კ.მ.თ 1217
ლ. როსებას "პრემიერა". 1979 - 1980  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ანონსი.
ქაღალდი კარგი

23829 88 კ.მ.თ 1217

ლ. როსებას "პრემიერა". 1979 - 1980  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კუჭუხიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23830 88 კ.მ.თ 1218

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1979 - 1980  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. მხატვარი პ. ოცხელი

ქაღალდი კარგი

23831 88 კ.მ.თ 1219

ა. კოტეტიშვილის "სამოთხის ვაშლები". 1979 - 1980  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ა. ტოვსტონოგოვი. მხატვარი ლ. მანთიძე

ქაღალდი კარგი

23832 88 კ.მ.თ 1220

თ. ჭილაძის "ბუდე მეცხრე სართულზე". 1979 - 1980  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. 

სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე

ქაღალდი კარგი



23833 88 კ.მ.თ 1221

რ. ტომას "რვა მოსიყვარულე ქალი". 1979 - 1980  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი უ. იმედაშვილი. თარგმანი  -  ლ. 

პაქსაშვილი

ქაღალდი კარგი

23834 88 კ.მ.თ 1222

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა". 1979 - 1980  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი საშუალო

23835 88 კ.მ.თ 1223

ო. მამფორიას "იეთიმ გურჯი". 1979 - 1980  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

პაქსაშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23836 88 კ.მ.თ 1224

კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძარლია". 1979 - 1980  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი უ. იმედაშვილი

ქაღალდი კარგი

23837 88 კ.მ.თ 1225

ფ. დიურენმატის "რომულუს დიდი". 1979 - 1980  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23838 88 კ.მ.თ 1226

ფ. დიურენმატის "რომულუს დიდი". 1979 - 1980  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი გ. გუნია. თარგმანი  -  ვ. 

კოტეტიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23839 88 კ.მ.თ 1227

ფ. დიურენმატის "რომულუს დიდი". 1979 - 1980  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი გ. გუნია. თარგმანი  -  ვ. 

კოტეტიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23840 88 კ.მ.თ 1228

ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა". 1979 - 1980  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

ქუთათელაძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე 

ქაღალდი კარგი

23841 88 კ.მ.თ 1229

ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა". 1979 - 1980  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

ქუთათელაძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე 

ქაღალდი კარგი

23842 88 კ.მ.თ 1230

ძველი ვოდევილები. ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1979 - 

1980  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23843 88 კ.მ.თ 1231

ლ. როსებას "პრემიერა". 1980 - 1981  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კუჭუხიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე

ქაღალდი კარგი

23844 88 კ.მ.თ 1232

ნ. დუმბაძის და გ. ლორთქიფანიძის "მე ვხედავ მზეს". 1980 - 

1981  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

გ. თოდაძე

ქაღალდი კარგი

23845 88 კ.მ.თ 1233

ვ. სარდუს და ა. მოროს "მადამ სანჟენი". 1980 - 1981  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  თ. აბაშიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სვოლინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. თარგმანი  -  ტ. სვანი

ქაღალდი კარგი

23846 88 კ.მ.თ 1234

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა". 1980 - 1981  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23847 88 კ.მ.თ 1235

ა. ჩხაიძის "ჩემი ეიფელის კოშკი". 1980 - 1981  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი თ. გომელაური. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23848 88 კ.მ.თ 1236

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1980 - 1981  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. მხატვარი პ. ოცხელი

ქაღალდი კარგი

23849 88 კ.მ.თ 1237

ლ. მალაზონიას "რეფორმატორი". 1980 - 1981  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი შ. შეყლაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23850 88 კ.მ.თ 1238

ო. მამფორიას "იეთიმ გურჯი". 1980 - 1981  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

პაქსაშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23851 88 კ.მ.თ 1239
ლ. ქიაჩელის "ჰაკი აძბა". 1980 - 1981  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

23852 88 კ.მ.თ 1240

ლ. ქიაჩელის "ჰაკი აძბა". 1980 - 1981  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  თ. 

ჩხეიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23853 88 კ.მ.თ 1241

ლ. ქიაჩელის "ჰაკი აძბა". 1980 - 1981  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  თ. 

ჩხეიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23854 88 კ.მ.თ 1242

ა. როსებას "პროვინციული ამბავი". 1980 - 1981  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23855 88 კ.მ.თ 1243

ა. როსებას "პროვინციული ამბავი". 1980 - 1981  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23856 88 კ.მ.თ 1244

ა. ჩხაიძის "შთამომვლობა". 1980 - 1981  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

ქუთათელაძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე

ქაღალდი კარგი

23857 88 კ.მ.თ 1245

კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია". 1980 - 1981  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვრები უ. იმერლიშვილი

ქაღალდი კარგი

23858 88 კ.მ.თ 1246

ძველი ვოდევილები. ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1980 - 

1981  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23859 88 კ.მ.თ 1247

ძველი ვოდევილები. ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1980 - 

1981  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23860 88 კ.მ.თ 1248

ძველი ვოდევილები. ა. ცაგარელის "ოინბაზი". ა. წერეთლის 

"ბუტიაობა". ქ. ბახუტაშვილის "ძველ სასამართლოში". 1980 - 

1981  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23861 88 კ.მ.თ 1249

ლ. ქიაჩელის "ჰაკი აძბა".  ი. ჭავჭავაძის "ასი წლის წინათ". 1981 - 

1982  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

23862 88 კ.მ.თ 1250

ლ. ქიაჩელის "ჰაკი აძბა". 1981 - 1982  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე

ქაღალდი კარგი



23863 88 კ.მ.თ 1251

ლ. ქიაჩელის "ჰაკი აძბა". 1981 - 1982  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე

ქაღალდი კარგი

23864 88 კ.მ.თ 1252

ი. ჭავჭავაძის "ასი წლის წინათ". 1981 - 1982  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23865 88 კ.მ.თ 1253

ი. ჭავჭავაძის "ასი წლის წინათ". 1981 - 1982  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23866 88 კ.მ.თ 1254

ფ. დიუმანუას და ა. დენერის "დონ სეზარ დე ბაზან". 1981 - 1982  

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი მ. 

მურვანიძე. თარგმანი  -  ს. ფაშალიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23867 88 კ.მ.თ 1255

ფ. დიუმანუს და ა. დენერის "დონ სეზარ დე ბაზან". 1981 - 1982  

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი მ. 

მურვანიძე. თარგმანი  -  ს. ფაშალიშვილი

ქაღალდი კარგი

23868 88 კ.მ.თ 1256

მ. ჩიკამაცუს "შეყვარებულთა თვითმკვლელობა ციურ ბადეთა 

კუნძულზე". 1981 - 1982  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

23869 88 კ.მ.თ 1257

მ. ჩიკამაცუს "შეყვარებულთა თვითმკვლელობა ციურ ბადეთა 

კუნძულზე". 1981 - 1982  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კუჭუხიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი. თარგმანი  -  ჯ. 

აჯიაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი

23870 88 კ.მ.თ 1258

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 1981 - 1982  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

დადგმა კ. მარჯანიშვილი აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. მხატვარი პ. 

ოცხელი. თარგმანი  -  ვ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

23871 88 კ.მ.თ 1259

ლ. როსებას "პრემიერა". 1981 - 1982  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. 

ქაღალდი კარგი

23872 88 კ.მ.თ 1260

ლ. თაბუკაშვილის "ძველი ვალსი". 1981 - 1982  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი გ. მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

23873 88 კ.მ.თ 1261
სეზონის რეპერტუარი. 1982 - 1983  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი
ქაღალდი კარგი

23874 88 კ.მ.თ 1262

დ. კლდიაშვილის "დარისპანის გასაჭირი", "უბედურება". 1982 - 

1983  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური დრამატული თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

23875 88 კ.მ.თ 1263

დ. კლდიაშვილის "დარისპანის გასაჭირი", "უბედურება". 1982 - 

1983  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური დრამატული თეატრი. რეჟისორი თ. ჩხეიძე, გ. 

თოდაძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23876 88 კ.მ.თ 1264

რ. გაბრიაძის "სამოთხის ჩიტი". 1982 - 1983  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორდანია. მხატვარი თ. 

გეინე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23877 88 კ.მ.თ 1265

ვ. რასპუტინის "იცოცხლე და გახსოვდეს!". 1982 - 1983  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი გ. გუნია. 

თარგმანი  -  ჯ. თითმერია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23878 88 კ.მ.თ 1266

"ჩემი არს შურისგებაი". 1982 - 1983  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23879 88 კ.მ.თ 1267

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა". 1982 - 1983  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23880 88 კ.მ.თ 1268

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა". 1982 - 1983  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი 

მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

23881 88 კ.მ.თ 1269

უ. შექსპირის "ოტელო". 1982 - 1983  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. თარგმანი  -  ი. მაჩაბელი

ქაღალდი კარგი

23882 88 კ.მ.თ 1270

У. Шекспир "отелло". 1982 - 1983  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრის 

გასტროლი მ. გორკის სახ. სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში, 

რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე

ქაღალდი კარგი

23883 88 კ.მ.თ 1271

У. Шекспир "отелло". 1982 - 1983  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრის 

გასტროლი მ. გორკის სახ. სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში, 

რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე

ქაღალდი კარგი

23884 88 კ.მ.თ 1272

М. Джавахишвили "обвал". 1983 - 1984  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრის 

გასტროლი მ. გორკის სახ. სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში, 

რეჟისორი  გ. ალექსი-მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

23885 88 კ.მ.თ 1273

მ. ჯავახიშვილის "ჯაყოს ხიზნები". 1983 - 1984  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

23886 88 კ.მ.თ 1274

პ. ზინდელის "გვირილა". 1983 - 1984  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ს. ჭიაურელი. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე. თარგმანი  -  ლ. 

ღლონტი

ქაღალდი კარგი

23887 88 კ.მ.თ 1275

ლ. თაბუკაშვილის "შენსკენ სავალი გზები". 1983 - 1984  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  დ. ანდღულაძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე

ქაღალდი კარგი

23888 88 კ.მ.თ 1276

ჟ. ანუის "ევრიდიკე". 1984 - 1985  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23889 88 კ.მ.თ 1277

ვ. სარდუს და ა. მოროს "მადამ სანჟენი". 1984 - 1985  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. აბაშიძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. თარგმანი  -  თ. სვანი

ქაღალდი კარგი

23890 88 კ.მ.თ 1278

ვ. სარდუს და ა. მოროს "მადამ სანჟენი". 1984 - 1985  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. აბაშიძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. თარგმანი  -  თ. სვანი

ქაღალდი კარგი

23891 88 კ.მ.თ 1279
სეზონის რეპერტუარი. 1985 - 1986  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი
ქაღალდი კარგი



23892 88 კ.მ.თ 1280

ნ. დუმბაძის "...ისევ ამ ქვეყნად დავრჩები!". 1985 - 1986  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23893 88 კ.მ.თ 1281

ნ. დუმბაძის "...ისევ ამ ქვეყნად დავრჩები!". 1985 - 1986  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23894 88 კ.მ.თ 1282

შ. შამანაძის "ერთხელ მხოლოდ ისიც ძილში". 1985 - 1986  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  დ. ანდღულაძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23895 88 კ.მ.თ 1283

შ. შამანაძის "ერთხელ მხოლოდ ისიც ძილში". 1985 - 1986  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  დ. ანდღულაძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23896 88 კ.მ.თ 1284

ა. გელმანის "პირისპირ". 1985 - 1986  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23897 88 კ.მ.თ 1285

ა. გელმანის "პირისპირ". 1985 - 1986  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23898 88 კ.მ.თ 1286

ლ. ქიაჩელის "ჰაკი აძბა". 1986 - 1987  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე

ქაღალდი კარგი

23899 88 კ.მ.თ 1287

ი. ჭავჭავაძის "ასი წლის წინათ". 1986 - 1987  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვარი გ. ალქსი-

მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

23900 88 კ.მ.თ 1288

ლ. მალაზონიას "მგზავრები". 1986 - 1987  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

23901 88 კ.მ.თ 1289

შ. შამანაძის "ერთხელ მხოლოდ ისიც ძილში". 1986 - 1987  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი ნ. 

მეტრეველი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23902 88 კ.მ.თ 1290

შ. შამანაძის "ერთხელ მხოლოდ ისიც ძილში". 1986 - 1987  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი ნ. 

მეტრეველი

ქაღალდი კარგი

23903 88 კ.მ.თ 1291

ა. გელმანის "პირისპირ". 1986 - 1987  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. 

ჩიკვაიძე

ქაღალდი კარგი

23904 88 კ.მ.თ 1292

ლ. როსებას "პროვინციული ამბავი". 1986 - 1987  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე

ქაღალდი კარგი

23905 88 კ.მ.თ 1293

მ. ჯავახიშვილის "ჯაყოს ხიზნები". 1986 - 1987  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები გ. 

ალექსი-მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

23906 88 კ.მ.თ 1294

ვოდევილები. გ. ერისთავის "ძუნწი", ა. ფრანსის "მუნჯი ცოლი". 

რ. ერისთავის "ბიძიასთან გამოხუმრება". 1986 - 1987  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი შ. 

გლურჯიძე

ქაღალდი კარგი



23907 88 კ.მ.თ 1295

ვოდევილები. გ. ერისთავის "ძუნწი", ა. ფრანსის "მუნჯი ცოლი". 

რ. ერისთავის "ბიძიასთან გამოხუმრება". 1986 - 1987  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი შ. 

გლურჯიძე

ქაღალდი კარგი

23908 88 კ.მ.თ 1296

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული" 1987 - 1988  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. თარგმანი  -  ე. ტატიშვილი. 

პრემირა

ქაღალდი კარგი

23909 88 კ.მ.თ 1297

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული" 1987 - 1988  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. თარგმანი  -  ე. ტატიშვილი. 

პრემირა

ქაღალდი მძიმე

23910 88 კ.მ.თ 1298

ე. დე ფილიპოს "ნეაპოლი-მილიონერთა ქალაქი". 1987 - 1988  

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. ანონსი

ქაღალდი

23911 88 კ.მ.თ 1299

ე. დე ფილიპოს "ნეაპოლი-მილიონერთა ქალაქი". 1987 - 1988  

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი შ. 

გლურჯიძე. თარგმანი  -  ვ. ნიკოლაძე, ლ. ზვიადაძე

ქაღალდი კარგი

23912 88 კ.მ.თ 1300

ე. დე ფილიპოს "ნეაპოლი-მილიონერთა ქალაქი". 1987 - 1988  

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი შ. 

გლურჯიძე. თარგმანი  -  ვ. ნიკოლაძე, ლ. ზვიადაძე

ქაღალდი კარგი

23913 88 კ.მ.თ 1301

თ. გოდერძიშვილის "ილია ვარ!!!". 1987 - 1988  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები გ. 

ალექსი-მესხიშვილი. პრემირა

ქაღალდი კარგი

23914 88 კ.მ.თ 1302

ჯ. კილტის "სტელა და ავი სული". 1987 - 1988  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  დ. ანდღულაძე. მხატვრები თ. 

ნინუა. თარგმანი  -  ლ. ღლონტი. პრემირა

ქაღალდი კარგი

23915 88 კ.მ.თ 1303

საგასტროლო რეპერტუარი. 1987 - 1988  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრის 

გასტროლი ბულგარეთის დრამატულ თეატრში

ქაღალდი კარგი

23916 88 კ.მ.თ 1304

მ. ჯავახიშვილის "ჯაყოს ხიზნები". 1988 - 1989  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები გ. 

ალექსი-მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

23917 88 კ.მ.თ 1305

ი. ლომოურისა და ა. ჯაყელის "ნეტარ არიან".  1988 - 1989  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

23918 88 კ.მ.თ 1306

ი. ლომოურისა და ა. ჯაყელის "ნეტარ არიან".  1988 - 1989  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ა. ჯაყელი. მხატვარი ფ. 

გოცირიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23919 88 კ.მ.თ 1307

უ. შექსპირის "ფოლსტაფი".  1988 - 1989  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარ შ. გლურჯიძე. თარგმანი  -  ვ. 

ჭელიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23920 88 კ.მ.თ 1308

გ. რობაქიძის "გრაალის მცველი".  1988 - 1989  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  დ. ანდღულაძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23921 88 კ.მ.თ 1309

გ. რობაქიძის "გრაალის მცველი".  1988 - 1989  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  დ. ანდღულაძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23922 88 კ.მ.თ 1310

"ხელშეკრულება" ედუარდო დე ფილიპოს მიხედვით.  1988 - 

1989  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. 

აბაშიძე.თარგმნა ლევან მალაზონია.  მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. 

სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23923 88 კ.მ.თ 1311

ლ. მალაზონიას ნათარგმნი ედუარდო დე ფოლიპოს 

"ხელშეკრულება". 1988 - 1989  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. 

აბაშიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23924 88 კ.მ.თ 1312

ჯ. იოსელიანის "საქართველოს უკანასკნელი დედოფალი". 1989 - 

1990  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური დრამატული თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

23925 88 კ.მ.თ 1313

ჯ. იოსელიანის "საქართველოს უკანასკნელი დედოფალი". 1989 - 

1990  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური დრამატული თეატრი. რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. 

მხატვარი გ. გუნია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23926 88 კ.მ.თ 1314

ჯ. იოსელიანის "საქართველოს უკანასკნელი დედოფალი". 1989 - 

1990  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური დრამატული თეატრი. რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. 

მხატვარი გ. გუნია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23927 88 კ.მ.თ 1315

მ. ჯავახიშვილის "ბედი-მდევარი". 1989 - 1990  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი   თ. ჩხეიძე. მხატვრები თ. 

ნინუა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23928 88 კ.მ.თ 1316

მ. ჯავახიშვილის "ბედი-მდევარი". 1989 - 1990  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი   თ. ჩხეიძე. მხატვრები თ. 

ნინუა

ქაღალდი კარგი

23929 88 კ.მ.თ 1317

მ. ჯავახიშვილის "ბედი-მდევარი". 1989 - 1990  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი   თ. ჩხეიძე. მხატვრები თ. 

ნინუა

ქაღალდი კარგი

23930 88 კ.მ.თ 1318

ე. დე ფილიპოს "ნეაპოლი-მილიონერთა ქალაქი". 1989 - 1990  

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი შ. 

გლურჯიძე. თარგმანი  -  ვ. ნიკოლაძე, ლ. ზვიადაძე

ქაღალდი კარგი

23931 88 კ.მ.თ 1319

ჰ. იბსენის "როცა ჩვენ მკვდრები ვიღვიძებთ". 1989 - 1990  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ჰ. ფრიდრიჰი

ქაღალდი კარგი

23932 88 კ.მ.თ 1320

გ. ნახუცრიშვილის "ნაცარქექია". 1990 - 1991  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი უ. 

იმერლიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23933 88 კ.მ.თ 1321

ნ. სიამონის "მგზნებარე შეყვარებული". 1990 - 1991  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე. ა. სლოვინსკი. ი. ჩიკვაიძე. თარგმანი  -  ლ. ღლონტი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23934 88 კ.მ.თ 1322

ნ. სიამონის "მგზნებარე შეყვარებული". 1990 - 1991  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე. ა. სლოვინსკი. ი. ჩიკვაიძე. თარგმანი  -  ლ. ღლონტი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23935 88 კ.მ.თ 1323

მ. ჯავახიშვილის "ჯაყოს ხიზნები". 1990 - 1991  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მსხიშვილი

ქაღალდი კარგი

23936 88 კ.მ.თ 1324

ფ. შილერის "ვერაგობა და სიყვარული" 1990 - 1991  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვრები ო. 

ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. თარგმანი  -  ე. ტატიშვილი

ქაღალდი კარგი

23937 88 კ.მ.თ 1325

გ. ჰაუპტმანის "მშვიდობის დღესასწაული". 1990 - 1991  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლ. იოსელიანი. მხატვარი ნ. 

ჩიტაიშვილი

ქაღალდი კარგი

23938 88 კ.მ.თ 1326

გ. გამსახურდიას "მუნჯის სიზმრები". 1990 - 1991  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ი. ფილიევი. მხატვარი მ. 

შველიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23939 88 კ.მ.თ 1327

ა. კრისტის "ხაფანგი". 1991 - 1992  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. ნ. ჩიტაშვილი. თარგმანი  -  ლ. ღლონტი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23940 88 კ.მ.თ 1328

კ. გამსახურდიას "დიდოსტატი". 1991 - 1992  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  დ. ანდღულაძე. მხატვარი თ. 

ნინუა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23941 88 კ.მ.თ 1329

უ. შექსპირის "ანტონიუსი და კლეოპატრა". 1991 - 1992  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ჰ. ვუდი. მხატვარი შ. 

გლურჯიძე. თარგმანი  -  ი. მაჩაბელი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23942 88 კ.მ.თ 1330

უ. შექსპირის "ანტონიუსი და კლეოპატრა". 1991 - 1992  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ჰ. ვუდი. მხატვარი შ. 

გლურჯიძე. თარგმანი  -  ი. მაჩაბელი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23943 88 კ.მ.თ 1331

ე. შვარცის "თოვლის დედოფალი". 1991 - 1992  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი შ. 

გლურჯიძე. თარგმანი  -  მ. ქორელი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23944 88 კ.მ.თ 1332

ა. კამიუს "კალიგულა". 1992 - 1993  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი ო. ქოჩაკიძე. თარგმანი  -  ს. 

მგელაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23945 88 კ.მ.თ 1333

უ. შექსპირის "მეფე ლირი". 1994 - 1995  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  დ. დოიაშვილი. მხატვარი ს. მაჩაბელი. თარგმანი  -  

ვ. ჭელიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23946 88 კ.მ.თ 1334

"ოცდამეთვრამეტე". 1995 - 1996  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  დ. ანთაძე. მხატვრები თ. ნინუა, შ. სავანელი. 

თარგმანი  -  თ. ჯაფარიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23947 88 კ.მ.თ 1335

კ. ვოიტილა- რომის პაპი იოანე-პავლე II-ის "ოქრომჭედლის 

სახელოსნოს წინ". 1995 - 1996  წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კუჭუხიძე. მხატვარი ო. ქოჩაკიძე. თარგმანი  - გივი  შაჰნაზარი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



23948 88 კ.მ.თ 1336

პ. შეფერის "ამადეუსი". 1995 - 1996  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  ზ. სიხარულიძე. მხატვარი ი. გეგეშიძე. თარგმანი  -  

თ. გოდერძიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23949 88 კ.მ.თ 1337

მედეა  კუჭუხიძის "ყბედი თუთიყუში". 1995 - 1996  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი ნ. 

ჩიტაიშვილი

ქაღალდი კარგი

23950 88 კ.მ.თ 1338

უ. შექსპირის "მეფე ლირი". 1996 - 1997  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  დ. დოიაშვილი. მხატვარი ს. მაჩაბელი. თარგმანი  -  

ვ. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23951 88 კ.მ.თ 1339

უ. შექსპირის "მეფე ლირი". 1996 - 1997  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  დ. დოიაშვილი. მხატვარი ს. მაჩაბელი. თარგმანი  -  

ვ. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23952 88 კ.მ.თ 1340

რ. კლდიაშვილის "იადონას თეატრი". 1996 - 1997  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  გ. თოდაძე. მხატვარი პ. 

რუდჩიკი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23953 88 კ.მ.თ 1341

"სახლის ანგელოზები". 1996 - 1997  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი ნ. გუნია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23954 88 კ.მ.თ 1342

"ოცდამეთვრამეტე". 1996 - 1997  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  დ. ანთაძე. მხატვრები თ. ნინუა, შ. სავანელი. 

თარგმანი  -  თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

23955 88 კ.მ.თ 1343

ა. ჩეხოვის "სამი და". 1996 - 1997  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  დ. დოიაშვილი. მხატვარი ს. მაჩაბელი. თარგმანი  -  

ლ. ღლონტი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23956 88 კ.მ.თ 1344
სეზონის რეპერტუარი. 1997 - 1998  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი
ქაღალდი კარგი

23957 88 კ.მ.თ 1345
სეზონის რეპერტუარი. 1997 - 1998  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი
ქაღალდი კარგი

23958 88 კ.მ.თ 1346
სეზონის რეპერტუარი. 1997 - 1998  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი
ქაღალდი კარგი

23959 88 კ.მ.თ 1347
სეზონის რეპერტუარი. 1997 - 1998  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი
ქაღალდი კარგი

23960 88 კ.მ.თ 1348

ფ. დოსტოევსკის "მარადი ქმარი". 1997 - 1998  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვარი ი. 

გეგეშიძე. თარგმანი  -  თ. გოდერძიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23961 88 კ.მ.თ 1349

ფ. დოსტოევსკის "მარადი ქმარი". 1997 - 1998  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვარი ი. 

გეგეშიძე. თარგმანი  -  თ. გოდერძიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23962 88 კ.მ.თ 1350

ფ. დოსტოევსკის "მარადი ქმარი". 1997 - 1998  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვარი ი. 

გეგეშიძე. თარგმანი  -  თ. გოდერძიშვილი

ქაღალდი კარგი

23963 88 კ.მ.თ 1351

ა. სტრინდბერგის "მამა". 1997 - 1998  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვარი ი. გეგეშიძე. თარგმანი  -  ლ. 

ფოფხაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23964 88 კ.მ.თ 1352

დ. კლდიაშვილის "სოლომან მორბელაძე". 1997 - 1998  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი



23965 88 კ.მ.თ 1353

უ. შექსპირის "მეფე ლირი". 1997 - 1998  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი  დ. დოიაშვილი. მხატვარი ს. მაჩაბელი. თარგმანი  -  

ვ. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

23966 88 კ.მ.თ 1354

მ. კუჭუხიძის "ზღაპარ იყო, ზღაპარ იყო...". 1999 - 2000  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი მ. 

მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23967 88 კ.მ.თ 1355

მ. კუჭუხიძის "ზღაპარ იყო, ზღაპარ იყო...". 1999 - 2000  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი მ. 

მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23968 88 კ.მ.თ 1356

ა. გარნეის "სასიყვარულო ბარათები". 1999 - 2000  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  თ. ჩხეიძე. მხატვარი ი. 

გეგეშიძე. თარგმანი  -  თ. გოდერძიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

23969 88 კ.მ.თ 1357

ლ. როსებას "პროვინციული ამბავი". 1999 - 2000  წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე

ქაღალდი საშუალო

23970 88 კ.მ.თ 1358

ი. რიზას "ART ხელოვნება". 1999 - 2000  წწ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. 

რეჟისორი თ. ჩხეიძე. მხატვარი ი. გეგეშიძე. თარგმანი  -  თ. 

გოდერძიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

23971 89 კ.მ.თ 1359

მხატვრული აფიშები                                                                                                                              

დ. დობრიჩანიანის "სამის ბულბულის ქუჩა". 1956 - 1957 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ქუთათელაძე და გ. მაცხონაშვილი. მხატვარი ი. შტენბერგი. 

თარგმანი  -  პ. წერეთალი. 

ქაღალდი კარგი

23972 89 კ.მ.თ 1360

უ. შექსპირი "რიჩარდ მესამე"-В. Шекспир "ричард третий". 1958 წ. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23973 89 კ.მ.თ 1361

უ. შექსპირი "რიჩარდ მესამე"- В. Шекспир "ричард третий". 1958 

წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23974 89 კ.მ.თ 1362

უ. შექსპირი "რიჩარდ მესამე"- В. Шекспир "ричард третий". 1958 

წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23975 89 კ.მ.თ 1363

მ. ბარათაშვილის "მარინე" - Бараташвили "марине". 1958 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23976 89 კ.მ.თ 1364

მ. ბარათაშვილის "მარინე" - М. Бараташвили "марине". 1958 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23977 89 კ.მ.თ 1365

მ. ბარათაშვილის "მარინე" - М. Бараташвили "марине". 1958 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23978 89 კ.მ.თ 1366

ა. კორნეიჩუკის "ესკადრის დაღუპვა" - А. Корнейчук "гибель 

эскадры". 1958 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და 

ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი



23979 89 კ.მ.თ 1367

ა. კორნეიჩუკის "ესკადრის დაღუპვა" - А. Корнейчук "гибель 

эскадры". 1958 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და 

ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23980 89 კ.მ.თ 1368

ა. კორნეიჩუკის "ესკადრის დაღუპვა" - А. Корнейчук "гибель 

эскадры". 1958 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და 

ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23981 89 კ.მ.თ 1369

ა. გოთიას "გზის გასაყარზე" - А. Готуа "на перепутье". 1958 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23982 89 კ.მ.თ 1370

А. Готуа "на перепутье". 1958 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და 

ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი საშუალო

23983 89 კ.მ.თ 1371

А. Готуа "на перепутье". 1958 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და 

ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი საშუალო

23984 89 კ.მ.თ 1372

პ. თაბუკაშვილის "რაიკომის მდივანი" - П. Табукашвили 

"секретарь райкома". 1958 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და 

ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23985 89 კ.მ.თ 1373

პ. თაბუკაშვილის "რაიკომის მდივანი" - П. Табукашвили 

"секретарь райкома". 1958 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და 

ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23986 89 კ.მ.თ 1374

პ. თაბუკაშვილის "რაიკომის მდივანი" - П. Табукашвили 

"секретарь райкома". 1958 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და 

ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23987 89 კ.მ.თ 1375

ლ. გოთუას "სამსახეობა რაინდისა". 1958 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ლაღიძე. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23988 89 კ.მ.თ 1376

ლ. გოთუას "სამსახეობა რაინდისა". 1958 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ლაღიძე. 

მხატვარი ი. სუმბათაშვილი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი მძიმე

23989 89 კ.მ.თ 1377
გ. მდივნის "კონსული მოიპარეს". 1964 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

23990 89 კ.მ.თ 1378

გ. ხუხაშვილის "გზები" 1966 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კატგი

23991 89 კ.მ.თ 1379

გ. ხუხაშვილის "გზები" 1966 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23992 89 კ.მ.თ 1380

გ. ხუხაშვილის "გზები" 1966 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი მძიმე

23993 89 კ.მ.თ 1381

ე. დე ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება".  1967 - 1968 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი



23994 89 კ.მ.თ 1382

ე. დე ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება".  1967 - 1968 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23995 89 კ.მ.თ 1383

ე. დე ფილიპოს "კომედიის ხელოვნება".  1967 - 1968 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23996 89 კ.მ.თ 1384

ნ. დუმბაძის "ნუ გეშინია დედა". 1971 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ს. 

მრევლიშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23997 89 კ.მ.თ 1385

ნ. დუმბაძის "ნუ გეშინია დედა". 1971 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ს. 

მრევლიშვილი. მხატვარი მ. მალაზონია. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23998 89 კ.მ.თ 1386

გასტროლი,  1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ 

მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

23999 89 კ.მ.თ 1387

გასტროლი,  1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ 

მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24000 89 კ.მ.თ 1388

გასტროლი,  1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის გასტროლი მ. გორკის სახ. სახელმწიფო 

აკადემიურ დიდ დრამატულ თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24001 89 კ.მ.თ 1389

ა. ცაგარელი, ა. წერეთელი, კ. ბახუტაშვილი "ძველი 

ვოდევილები". А. Цагарели, А. Церетели, К. Бахуташвили "старые 

водевили". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ 

მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24002 89 კ.მ.თ 1390

А. Цагарули, А. Церетели, К. Бахуташвили "старые водевили". 1972 

წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე 

თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24003 89 კ.მ.თ 1391

А. Цагарули, А. Церетели, К. Бахуташвили "старые водевили". 1972 

წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე 

თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24004 89 კ.მ.თ 1392

К. Гуцков "уриель акоста". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24005 89 კ.მ.თ 1393

К. Гуцков "уриель акоста". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24006 89 კ.მ.თ 1394

К. Гуцков "уриель акоста". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24007 89 კ.მ.თ 1395

А. Корнейчук "память сердца". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24008 89 კ.მ.თ 1396

А. Корнейчук "память сердца". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი



24009 89 კ.მ.თ 1397

А. Корнейчук "память сердца". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24010 89 კ.მ.თ 1398

В. Шекспир "макбет", Софокл "антигоне". 1972 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24011 89 კ.მ.თ 1399

გ. ხუხაშვილის "მოსამართლე"- Г. Хухашвили "судья". 1972 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24012 89 კ.მ.თ 1400

Г. Хухашвили "судья". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24013 89 კ.მ.თ 1401

А. Гецадзе " святые в оду". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24014 89 კ.მ.თ 1402

А. Гецадзе "святые в оду". 1972 წ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24015 89 კ.მ.თ 1403

ფ. შილერის "დონ კარლოსი"- Ф. Шиллер "дон карлос". 1972 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24016 89 კ.მ.თ 1404

ფ. შილერის "დონ კარლოსი"- Ф. Шиллер "дон карлос". 1972 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24017 89 კ.მ.თ 1405

ფ. შილერის "დონ კარლოსი"- Ф. Шиллер "дон карлос". 1972 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24018 89 კ.მ.თ 1406

Н. гоголь "женитьба"- ნ. გოგოლის "ქორწინება". 1972 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24019 89 კ.მ.თ 1407

ნ. გოგოლის "ქორწინება" Н. гоголь "женитьба". 1972 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24020 89 კ.მ.თ 1408

ნ. გოგოლის "ქორწინება" Н. гоголь "женитьба". 1972 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24021 89 კ.მ.თ 1409

ა. ოსტროვსკის "ტალანტები და თაყვანისმცემლები". 1973 - 1974 

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 

თარგმანი  -  ვ. ჭელიძე. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24022 89 კ.მ.თ 1410

ა. ოსტროვსკის "ტალანტები და თაყვანისმცემლები". 1973 - 1974 

წწ. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 

თარგმანი  -  ვ. ჭელიძე. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24023 89 კ.მ.თ 1411

 თეატრის დაარსების 50 წლისთავის აღსანიშნავი აფიშა. 1978 წ.  

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24024 89 კ.მ.თ 1412

 თეატრის დაარსების 50 წლისთავის აღსანიშნავი აფიშა. 1978 წ.  

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი



24025 89 კ.მ.თ 1413

 თეატრის დაარსების 50 წლისთავის აღსანიშნავი აფიშა. 1978 წ.  

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24026 89 კ.მ.თ 1414

 თეატრის დაარსების 50 წლისთავის აღსანიშნავი აფიშა. 1978 წ.  

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24027 89 კ.მ.თ 1415
"ილია ვარ!!!". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი. [1987-1988]
ქაღალდი კარგი

24028 89 კ.მ.თ 1416
"ილია ვარ!!!". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი.  [1987-1988]
ქაღალდი კარგი

24029 89 კ.მ.თ 1417

ჯ. ფლეტჩერის "მომრჯულებლის მორჯულება". უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

ო. ჯანგირაშვილი. მხატვარი ო. ქოჩაკიძე. მხატვრული აფიშა. 

[1970-71წწ]

ქაღალდი კარგი

24030 89 კ.მ.თ 1418

ჯ. ფლეტჩერის "მომრჯულებლის მორჯულება". უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

ო. ჯანგირაშვილი. მხატვარი ო. ქოჩაკიძე. მხატვრული აფიშა. 

[1970-71წწ]

ქაღალდი კარგი

24031 89 კ.მ.თ 1419

ჯ. ფლეტჩერის "მომრჯულებლის მორჯულება". უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

ო. ჯანგირაშვილი. მხატვარი ო. ქოჩაკიძე. მხატვრული აფიშა. 

[1970-71წწ]

ქაღალდი კარგი

24032 89 კ.მ.თ 1420
ევრიპიდეს "მედეა". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. [1961-1962წწ.]
ქაღალდი კარგი

24033 89 კ.მ.თ 1421
ევრიპიდეს "მედეა". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. [1961-1962წწ.]
ქაღალდი კარგი

24034 89 კ.მ.თ 1422

კ.გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა 

აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. კ. მარკანიშვილი. მხატვარი პ. 

ოცხელი. მხატვრული აფიშა. [1972წ.]

ქაღალდი კარგი

24035 89 კ.მ.თ 1423

კ.გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილის, აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. მხატვარი პ. 

ოცხელი. მხატვრული აფიშა. [1972წ.]

ქაღალდი კარგი

24036 89 კ.მ.თ 1424

კ.გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილის, აღადგინა ვ. ანჯაფარიძემ. მხატვარი პ. 

ოცხელი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

24037 89 კ.მ.თ 1425

სარდუს და მოროს "მადამ სანჟენი". უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

თ. აბაშიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე. ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

მხატვრული აფიშა.  [1979-1980წწ.]

ქაღალდი კარგი

24038 89 კ.მ.თ 1426

სარდუს და მოროს "მადამ სანჟენი". უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

თ. აბაშიძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე. ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

მხატვრული აფიშა.  [1979-1980წწ.]

ქაღალდი კარგი

24039 89 კ.მ.თ 1427

ნ. დუმბაძის "საბრალდებო დასკვნა". უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი მ. მალაზონია. 

მხატვრული აფიშა. [1979-1980წწ.]

ქაღალდი მძიმე

24040 89 კ.მ.თ 1428

ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა".უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვრული ნ. ქუთათელაძე. მხატვრული 

აფიშა. [1978-1979წწ.]

ქაღალდი კარგი



24041 89 კ.მ.თ 1429

ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა".უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვრული ნ. ქუთათელაძე. მხატვრული 

აფიშა. [1978-1979წწ.]

ქაღალდი კარგი

24042 89 კ.მ.თ 1430

ა. ჩხაიძის "შთამომავლობა".უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვრული ნ. ქუთათელაძე. მხატვრული 

აფიშა. [1978-1979წწ.]

ქაღალდი კარგი

24043 89 კ.მ.თ 1431

ლ. მაროტის "ჯორდანო ბრუნო". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი გ. თოდაძე. მხატვრული აფიშა. [1978-

1979წწ.]

ქაღალდი კარგი

24044 89 კ.მ.თ 1432

ლ. მაროტის "ჯორდანო ბრუნო". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი გ. თოდაძე. მხატვრული აფიშა. [1978-

1979წწ.]

ქაღალდი კარგი

24045 89 კ.მ.თ 1433

ლ. მაროტის "ჯორდანო ბრუნო". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი გ. თოდაძე. მხატვრული აფიშა. [1978-

1979წწ.]

ქაღალდი კარგი

24046 89 კ.მ.თ 1434

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  თ. 

მესხი. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლობინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

მხატვრული აფიშა. [1977-1978წწ.]

ქაღალდი კარგი

24047 89 კ.მ.თ 1435

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  თ. 

მესხი. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24048 89 კ.მ.თ 1436

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  თ. 

მესხი. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი მძიმე

24049 89 კ.მ.თ 1437

ლ. როსებას "პრემიერა".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მ. კუჭუხიძე. 

მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. მხატვრული 

აფიშა. [1980-1981წწ.]

ქაღალდი კარგი

24050 89 კ.მ.თ 1438

ლ. თაბუკაშვილის "ძველი ვალსი".  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი გ.მესხიშვილი. მხატვრული 

აფიშა. [1980-1981წწ.]

ქაღალდი კარგი

24051 89 კ.მ.თ 1439

ლ. თაბუკაშვილის "ძველი ვალსი".  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი გ.მესხიშვილი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24052 89 კ.მ.თ 1440

ლ. თაბუკაშვილის "ძველი ვალსი".  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი გ.მესხიშვილი. მხატვრული 

აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

24053 89 კ.მ.თ 1441

ა. წერეთლის, ა. ცაგარელის და ქ. ბახუტაშვილის "ძველი 

ვოდევილები".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი. 

მხატვარი მ. მალაზონია. მხატვრული აფიშა. [1992-1993წწ.]

ქაღალდი კარგი

24054 89 კ.მ.თ 1442

რ. ტომას "რვა მოსიყვარულე ქალი",  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

გ. თოდაძე. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. მხატვრული აფიშა. 

[1977-1978წწ.]

ქაღალდი კარგი

24055 89 კ.მ.თ 1443

გ. გორინის "ბარონ მიუჰაუზენის ცხოვრება და გარდაცვალება".  

უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ნ. გაჩავა. მხატვარი მ. 

მურვანიძე. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი



24056 89 კ.მ.თ 1444

მ. ელიოზიშვილის "ბერიკონი".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

მირცხულავა. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

მხატვრული აფიშა. [1977-1978წწ.]

ქაღალდი კარგი

24057 89 კ.მ.თ 1445

მ. ელიოზიშვილის "ბერიკონი".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

მირცხულავა. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24058 89 კ.მ.თ 1446

მ. ელიოზიშვილის "ბერიკონი".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

მირცხულავა. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24059 89 კ.მ.თ 1447

ლ. ქიაჩელის "ჰაკი აძბა".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. თ. ჩხაიძე. 

მხატვრები ო. ქოჩაკიძე. ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24060 89 კ.მ.თ 1448

ლ. ქიაჩელის "ჰაკი აძბა".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. თ. ჩხაიძე. 

მხატვრები ო. ქოჩაკიძე. ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24061 89 კ.მ.თ 1449

თ. ჭილაძის "ბუდე მეცხრე სართულზე".  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

გ. ლორთქიფანიძე და გ. თოდაძე. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. 

სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24062 89 კ.მ.თ 1450

ნ. ლორთქიფანიძის "ჟამთა სიავე".  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი გ. გუნია. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24063 89 კ.მ.თ 1451

ნ. ლორთქიფანიძის "ჟამთა სიავე".  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე. მხატვარი გ. გუნია. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24064 89 კ.მ.თ 1452

მ. სებასტიანის "უსახელო ვარსკვლავი".  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24065 89 კ.მ.თ 1453

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველოში",  1972წ.  კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

კ. მარჯანიშვილის დაბადების 100 წლის იუბილისადმი 

მიძღვნილი წარმოდგენა. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24066 89 კ.მ.თ 1454

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველოში",  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

კ. მარჯანიშვილის დაბადების 100 წლის იუბილისადმი 

მიძღვნილი წარმოდგენა. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24067 89 კ.მ.თ 1455

ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება საქართველოში",  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

კ. მარჯანიშვილის დაბადების 100 წლის იუბილისადმი 

მიძღვნილი წარმოდგენა. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24068 89 კ.მ.თ 1456

ა. სულაკაურის, ო. იოსელიანისა და ო. გობრონიძის "ნოველების 

საღამო".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24069 89 კ.მ.თ 1457

ა. სულაკაურის, ო. იოსელიანისა და ო. გობრონიძის "ნოველების 

საღამო".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. 

მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი



24070 89 კ.მ.თ 1458

ი. ბუკოვჩიანის "მამლის ყივილამდე".  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24071 89 კ.მ.თ 1459

ი. ბუკოვჩიანის "მამლის ყივილამდე".  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24072 89 კ.მ.თ 1460

ი. ბუკოვჩიანის "მამლის ყივილამდე".  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24073 89 კ.მ.თ 1461

გ. ლორკას "სისხლიანი ქორწილი".  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი  ლ. პაქსაშვილი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24074 89 კ.მ.თ 1462

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. კ. 

მარჯანიშვილის დაბადების 100 წლის იუბილისადმი 

მიძღვნილი წარმოდგენა.  მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24075 89 კ.მ.თ 1463

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. კ. 

მარჯანიშვილის დაბადების 100 წლის იუბილისადმი 

მიძღვნილი წარმოდგენა.  მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24076 89 კ.მ.თ 1464

კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. კ. 

მარჯანიშვილის დაბადების 100 წლის იუბილისადმი 

მიძღვნილი წარმოდგენა.  მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24077 89 კ.მ.თ 1465

ი. ოტჩენაშეკის "რომეო ჯულიეტა და წყვდიადი".  უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24078 89 კ.მ.თ 1466
ჯ. იოსელიანის "ტაკიმასხარა".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის   თეატრი.მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

24079 89 კ.მ.თ 1467
ჯ. იოსელიანის "ტაკიმასხარა".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის   თეატრი.მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

24080 89 კ.მ.თ 1468
ო. მამფორიას "იეთიმ გურჯი". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის  თეატრი. მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

24081 89 კ.მ.თ 1469
ო. მამფორიას "იეთიმ გურჯი". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის  თეატრი. მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

24082 89 კ.მ.თ 1470

ჟ. ანუის "ჟანა დარკი". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. მხატვარი გ. 

გუნია. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24083 89 კ.მ.თ 1471

ჟ. ანუის "ჟანა დარკი". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. მხატვარი გ. 

გუნია. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24084 89 კ.მ.თ 1472

ჟ. ანუის "ჟანა დარკი". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  თეატრი. რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. მხატვარი გ. 

გუნია. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24085 89 კ.მ.თ 1473

უ. შექსპირის "ოტელო" უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24086 89 კ.მ.თ 1474

უ. შექსპირის "ოტელო" უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24087 89 კ.მ.თ 1475

უ. შექსპირის "ოტელო" უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი საშუალო

24088 89 კ.მ.თ 1476

ვ. კოროსტილევის "ფიროსმანი". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი საშუალო



24089 89 კ.მ.თ 1477

ვ. კოროსტილევის "ფიროსმანი". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი საშუალო

24090 89 კ.მ.თ 1478

ვ. კოროსტილევის "ფიროსმანი". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24091 89 კ.მ.თ 1479

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე" . უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24092 89 კ.მ.თ 1480

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე" . უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24093 89 კ.მ.თ 1481

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე" . უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24094 89 კ.მ.თ 1482

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე"-Sofocle "edipo re". უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24095 89 კ.მ.თ 1483

მ. ელიოზიშვილის "ბერიკონი" უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24096 89 კ.მ.თ 1484

მ. ელიოზიშვილის "ბერიკონი" უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24097 89 კ.მ.თ 1485

მ. ელიოზიშვილის "ბერიკონი". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24098 89 კ.მ.თ 1486

მ. ელიოზიშვილის "ბერიკონი".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24099 89 კ.მ.თ 1487

მ. ელიოზიშვილის "ბერიკონი". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი კარგი

24100 89 კ.მ.თ 1488

ვ. კოროსტილევის "მარტოობის დღესასწაული". უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24101 89 კ.მ.თ 1489

ვ. კოროსტილევის "მარტოობის დღესასწაული". უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24102 89 კ.მ.თ 1490

ვ. კოროსტილევის "მარტოობის დღესასწაული". უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24103 89 კ.მ.თ 1491

Эврипид "медея". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა [1961-

1962წწ.]

ქაღალდი კარგი

24104 89 კ.მ.თ 1492

ვაჟა-ფშაველას "მოკვეთილი" უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი მძიმე

24105 89 კ.მ.თ 1493

ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა

ქაღალდი მძიმე

24106 89 კ.მ.თ 1494

Н. Перьялис "девочка с ленточкой". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მხატვრული 

აფიშა [1961-1962წწ.] 

ქაღალდი საშუალო

24107 89 კ.მ.თ 1495

უ. შექსპირის "რომეო და ჯილიეტა". უთარიღო. კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

მხატვრული აფიშა

ქაღალდი საშუალო

24108 89 კ.მ.თ 1496

მ. ბარათაშვილის "მარინე". М. Бараташвили "маринэ". 

უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი მძიმე



24109 89 კ.მ.თ 1497

ა. ცაგარელის "რას გინახავს ვეღარ ნახავ". А. Цагарели "иные 

нинче времена". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი საშუალო

24110 89 კ.მ.თ 1498

ნ, დუმბაძის, გ. ლორთქიფანიძის  ინცენირება "მე ვხედავ მზეს".  

უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ სახელმწიფო აკადემიურ 

მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24111 89 კ.მ.თ 1499

Ж. Ануй "жаворонок (жанна дарк)". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24112 89 კ.მ.თ 1500

Ж. Ануй "жаворонок (жанна дарк)". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

24113 89 კ.მ.თ 1501

ა. სუმბათაშვილის "ღალატი".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი

24114 89 კ.მ.თ 1502

ა. სუმბათაშვილის "ღალატი".  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი

24115 89 კ.მ.თ 1503
უ. შექსპირი. "მეფე ლირი". გასტროლი კ. მარჯანიშვილის 

თეატრის გასტროლი. უთარიღო. მხატვრული აფიშა. 
ქაღალდი კარგი

24116 89 კ.მ.თ 1504
უ. შექსპირი. "მეფე ლირი". გასტროლი კ. მარჯანიშვილის 

თეატრის გასტროლი. უთარიღო. მხატვრული აფიშა. 
ქაღალდი კარგი

24117 89 კ.მ.თ 1505
უ. შექსპირი. "მეფე ლირი". გასტროლი კ. მარჯანიშვილის 

თეატრის გასტროლი. უთარიღო. მხატვრული აფიშა. 
ქაღალდი კარგი

24118 89 კ.მ.თ 1506
უ. შექსპირი. "მეფე ლირი". გასტროლი კ. მარჯანიშვილის 

თეატრის გასტროლი.1990წ.  მხატვრული აფიშა. 
ქაღალდი საშუალო

24119 89 კ.მ.თ 1507
უ. შექსპირი. "მეფე ლირი". გასტროლი კ. მარჯანიშვილის 

თეატრის გასტროლი. 1990წ.  მხატვრული აფიშა. 
ქაღალდი საშუალო

24120 89 კ.მ.თ 1508

საგასტოლო რეპერტუარი. უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი 

ბულგარეთის დრამატულ თეატრში

ქაღალდი მძიმე

24121 89 კ.მ.თ 1509

საგასტოლო რეპერტუარი. უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი 

ბულგარეთის დრამატულ თეატრში

ქაღალდი მძიმე

24122 89 კ.მ.თ 1510

საგასტოლო რეპერტუარი. უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი 

ბულგარეთის დრამატულ თეატრში

ქაღალდი კარგი

24123 89 კ.მ.თ 1511

მოლიერის "ძალად ექიმი". უთარიღო. მარჯანიშვილის თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი . მხატვარი ე. ახვლედიანი. 

თარგმანი  -  ფ. გოკიელი

ქაღალდი კარგი

24124 89 კ.მ.თ 1512

ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო".  უთარიღო. მარჯანიშვილის 

თეატრი. რეჟისორი  კ. მარჯანიშვილი მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. თარგმანი  -  კ. მაყაშვილი. მონაწილეობენ: შ. 

ღამბაშიძე, თ. ჭავჭავაძე

ქაღალდი კარგი

24125 89 კ.მ.თ 1513
შ. დადიანის "გუშინდელნი". უთარიღო.  მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. . რეჟისორი  შ. დადიანი
ქაღალდი მძიმე



24126 89 კ.მ.თ 1514

ა. ცაგარელის "ხანუმა". უთარიღო. მარჯანიშვილის თეატრი. 

რეჟისორი  დ. ანთაძე. მონაწილეობენ: ნ. გოცირიძე, ტ. აბაშიძე. 

ე. ჩერქეზიშვილი, ვ. გამყრელიძე, გ. ჯაბაური

ქაღალდი კარგი

24127 89 კ.მ.თ 1515

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ". უთარიღო.  

მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი გ. 

ჟურული. მხატვარი ს. ვირსალაძე. მონაწილეობენ ე. 

ჩერქეზიშვილი, ტ. აბაშიძე, ვ. გოზიაშვილი. შ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

24128 89 კ.მ.თ 1516

ი. ვაკელის "შამილი". უთარიღო.  მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. ანთაძე, ს. ჭელიძე. 

მხატვარი თ. აბაკელია. პრემიერა [1935-1936წწ.]

ქაღალდი კარგი

24129 89 კ.მ.თ 1517

"ნინოშვილის გურია". უთარიღო.  მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. ანთაძე. მხატვარი დ. 

კაკაბაძე. მონაწილეობენ: შ. ღამბაშიძე, ვ. გოძიაშვილი, მ. 

სარაული

ქაღალდი კარგი

24130 89 კ.მ.თ 1518

ა. გრიბოედოვის "ძიძა". უთარიღო.  მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  შ. დადიანი. მხატვარი მ. 

გოცირიძე. ძიძას როლში ნ. ჩხეიძე

ქაღალდი კარგი

24131 89 კ.მ.თ 1519

გ. მდივნის "პარტიზანები". ა. ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ 

ნახავ". ა. ცაგარელის "ხანუმა". უთარიღო. მარჯანიშვილის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24132 89 კ.მ.თ 1520

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ". ვ. ტაბლიაშვილის 

"სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი". უთარიღო. მარჯანიშვილის 

სახელობის  სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24133 89 კ.მ.თ 1521
ა. ცაგარელის "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ". უთარიღო. 

მარჯანიშვილის სახელობის  სახელმწიფო თეატრი. ანონსი
ქაღალდი კარგი

24134 89 კ.მ.თ 1522

გასტროლის აფიშა.  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

24135 89 კ.მ.თ 1523

გასტროლის აფიშა.  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

24136 89 კ.მ.თ 1524

გასტროლის აფიშა.  უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

24137 89 კ.მ.თ 1525

საგასტოლო რეპერტუარი. უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

24138 89 კ.მ.თ 1526

საგასტოლო რეპერტუარი. უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

24139 89 კ.მ.თ 1527

საგასტოლო რეპერტუარი. უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში

ქაღალდი კარგი

24140 89 კ.მ.თ 1528

პ. კაკაბაძე. "კახაბერის ხმალი". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი გ. ანთაძე

ქაღალდი კარგი



24141 89 კ.მ.თ 1529

გ. ხუხაშვილის "გზები" უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე, ი. კაკულია. მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

24142 89 კ.მ.თ 1530

გ. ხუხაშვილის "გზები" უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი სსრკ 

სახელმწიფო აკადემიურ მცირე თეატრში. რეჟისორი  გ. 

ლორთქიფანიძე, ი. კაკულია. მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

24143 89 კ.მ.თ 1531

ვ. კოროსტილევის "მარტოოების დღესასწაული" - В. Коростилов 

"праздник одиночества". უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი ე. 

ვახტანგოვის სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრში. 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი ა. ჭელიძე

ქაღალდი კარგი

24144 89 კ.მ.თ 1532

მ. ელიოზიშვილის "ბერიკონი" - М. Элиозишвили "берикони". 

უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის გასტროლი ე. ვახტანგოვის სახ. 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრში. რეჟისორი  ლ. მირცხულავა. 

მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე.. 

ქაღალდი კარგი

24145 89 კ.მ.თ 1533

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე" . უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი ე. 

ვახტანგოვის სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრში. 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე, თ. მესხი. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, 

ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე 

ქაღალდი კარგი

24146 89 კ.მ.თ 1534

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე" . უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი ე. 

ვახტანგოვის სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრში. 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე, თ. მესხი. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, 

ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე 

ქაღალდი კარგი

24147 89 კ.მ.თ 1535

სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე" . უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი ე. 

ვახტანგოვის სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრში. 

რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე, თ. მესხი. მხატვრები ო. ქოჩაკიძე, 

ა. სლოვინსკი, ი. ჩიკვაიძე 

ქაღალდი კარგი

24148 89 კ.მ.თ 1536

საგასტოლო რეპერტუარი. უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი მ. 

აზიზბეკოვის სახ. აზერნაიჯანის სახელმწიფო ლენინის და 

წითელი დროშის ორდენოსან აკადემიურ დრამატულ თეატრში. 

[1980წ.]

ქაღალდი კარგი

24149 89 კ.მ.თ 1537

საგასტოლო რეპერტუარი. უთარიღო. კ. მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი  

სახელმწიფო აკადემიურ დრამის თეატრში. აფიშის მხატვარი მ. 

ბერძენიშვილი და ირ.  გორდელაძე

ქაღალდი კარგი

24150 90 ო.ბ.თ 1

                                                                                                                                                                                             

ოპერა.  "მეფის საცოლე". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი.                                            

რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა რიმსკი-კორსაკოვი, სეზონის გახსნა

ქაღალდი კარგი

24151 90 ო.ბ.თ 2
ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1918 წ. სახელმწიფო 

თეატრი.   რეჟისორი  დ. დუმა. 
ქაღალდი კარგი

24152 90 ო.ბ.თ 3
ოპერა.  "ქ-ნი ბატერფლაი". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა ჯ. პუჩინის
ქაღალდი მძიმე

24153 90 ო.ბ.თ 4

ოპერა.  "პაიაცი"-"ჯანბაზები", "ქორწილი მალოროსიაში". 1918 

წ. სახელმწიფო თეატრი.   რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა 

ლეონკოვალო

ქაღალდი მძიმე

24154 90 ო.ბ.თ 5
ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა ჯ. ვერდი
ქაღალდი მძიმე



24155 90 ო.ბ.თ 6
ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა" 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა
ქაღალდი კარგი

24156 90 ო.ბ.თ 7
ოპერა.   პ. ჩაიკოვსკის  "პიკის ქალი". 1918 წ. სახელმწიფო 

თეატრი.   რეჟისორი  დ. დუმა. მოსიკა პ. ჩაიკოვსკი
ქაღალდი კარგი

24157 90 ო.ბ.თ 8

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ფრომენტალ ჰალევის 

ოპერა.  -  “ებრაელი ქალის“- "ჟიდოვკა". 1918 წ. სახელმწიფო 

თეატრი.   რეჟისორი  დ. დუმა. 

ქაღალდი კარგი

24158 90 ო.ბ.თ 9

ოპერა.  გ. ჰაჯიბეგოვის "არშინ მალ ალან". 1918 წ. ქართული 

ოპერეტის ძველი დასის წარმოდგენს ნ. ჩაგუნავას და ი. 

რევაზიშვილის მონაწილეობით. თარგმანი -  გიგოშვილის

ქაღალდი კარგი

24159 90 ო.ბ.თ 10

ოპერა.  გ. ჰაჯიბეგოვის "მაშტი იბადი (ანუ ეს არ იყოს ის იყოს)". 

1918 წ. ქართული ოპერეტა არტისტული თეატრი. ბენეფისი ი. 

რევაზიშვილისა. თარგმანი -  ი. გიგაშვილი

ქაღალდი კარგი

24160 90 ო.ბ.თ 11
ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი.   

რეჟისორი  დ. დუმა. 
ქაღალდი კარგი

24161 90 ო.ბ.თ 12
ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა ჯ. ვერდი
ქაღალდი კარგი

24162 90 ო.ბ.თ 13
ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა ჯ. ვერდი
ქაღალდი კარგი

24163 90 ო.ბ.თ 14
ოპერა.  "ფაუსტი" " ვალპურგის ღამე". 1918 - 1919 წწ. 

სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა შარლ გუნო
ქაღალდი კარგი

24164 90 ო.ბ.თ 15
ოპერა.  "ფაუსტი" "ვალპურგის ღამე". 1918 - 1919 წწ. 

სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა შარლ გუნო
ქაღალდი კარგი

24165 90 ო.ბ.თ 16
ჟ. მასნეს ოპერა. "მანონი". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა. 
ქაღალდი კარგი

24166 90 ო.ბ.თ 17
ოპერა.  "მანონი". 1918 - 1919 წწ.                  სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა. 
ქაღალდი კარგი

24167 90 ო.ბ.თ 18
ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა" 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა ჯ.  პუჩჩინი
ქაღალდი კარგი

24168 90 ო.ბ.თ 19
ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა" 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა.
ქაღალდი კარგი

24169 90 ო.ბ.თ 20
ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა" 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა. 
ქაღალდი კარგი

24170 90 ო.ბ.თ 21
ოპერა.  "კარმენი". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა ჟ. ბიზე
ქაღალდი კარგი

24171 90 ო.ბ.თ 22
ოპერა.  "კარმენი". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა ჟ. ბიზე
ქაღალდი კარგი

24172 90 ო.ბ.თ 23
ოპერა.  "კარმენი". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა ჟ. ბიზე
ქაღალდი კარგი

24173 90 ო.ბ.თ 24
"პიკის ქალი". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  

დ. დუმა. მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი
ქაღალდი კარგი

24174 90 ო.ბ.თ 25
ოპერა.  "პიკის ქალი". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი
ქაღალდი საშუალო

24175 90 ო.ბ.თ 26
ოპერა.  "პიკოვაია დამა". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი
ქაღალდი კარგი

24176 90 ო.ბ.თ 27
ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1918 - 1919 წწ. 

სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  დ. დუმა. 
ქაღალდი კარგი

24177 90 ო.ბ.თ 28
ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1918 - 1919 წწ. 

სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  დ. დუმა. 
ქაღალდი კარგი

24178 90 ო.ბ.თ 29
ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1918 - 1919 წწ. 

სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  დ. დუმა.
ქაღალდი კარგი

24179 90 ო.ბ.თ 30
ოპერა.  "ბორის გოდუნოვი". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო 

თეატრი.  რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა მ. მუსორგსკი
ქაღალდი კარგი

24180 90 ო.ბ.თ 31
ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო 

თეატრი.  რეჟისორი  დ. დუმა. 
ქაღალდი კარგი

24181 90 ო.ბ.თ 32
ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო 

თეატრი.  რეჟისორი  დ. დუმა. 
ქაღალდი კარგი



24182 90 ო.ბ.თ 33
ოპერა.  "დუბროვსკი". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა ე. ნაპრავნიკი
ქაღალდი კარგი

24183 90 ო.ბ.თ 34
ოპერა.  რ. ვაგნერის "ტანჰეიზერი". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო 

თეატრი.  რეჟისორი  დ. დუმა
ქაღალდი კარგი

24184 90 ო.ბ.თ 35
ოპერა.  რ. ვაგნერს "ტანჰეიზერი". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო 

თეატრი.  რეჟისორი  დ. დუმა
ქაღალდი საშუალო

24185 90 ო.ბ.თ 36
ოპერა.  "ჟიდოვკა"- "ებრაელი ქალი". 1918 - 1919 წწ. 

სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა ფ. გალევი
ქაღალდი მძიმე

24186 90 ო.ბ.თ 37
ოპერა.  "ჟიდოვკა". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა ფ. გალევი
ქაღალდი კარგი

24187 90 ო.ბ.თ 38

ოპერა.  "ცარსკაია ნევასტა" - "მეფის საცოლე". 1918 - 1919 წწ. 

სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა რიმსკი-

კორსაკოვი

ქაღალდი კარგი

24188 90 ო.ბ.თ 39
ოპერა.  "მეფის საცოლე". 1918 - 1919 წწ. სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  დ. დუმა. მუსიკა რიმსკი-კორსაკოვი
ქაღალდი საშუალო

24189 90 ო.ბ.თ 40
სეზონის რეპერტუარი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. ოპერა.  ს. 

ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი საშუალო

24190 90 ო.ბ.თ 41
სეზონის რეპერტუარი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. ოპერა.  ს. 

ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი კარგი

24191 90 ო.ბ.თ 42
სეზონის რეპერტუარი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. ოპერა.  ს. 

ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი კარგი

24192 90 ო.ბ.თ 43
სეზონის რეპერტუარი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. ოპერა.  ს. 

ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი საშუალო

24193 90 ო.ბ.თ 44
სეზონის რეპერტუარი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. ოპერა.  ს. 

ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი საშუალო

24194 90 ო.ბ.თ 45
სეზონის რეპერტუარი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. ოპერა.  ს. 

ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი საშუალო

24195 90 ო.ბ.თ 46
სეზონის რეპერტუარი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. ოპერა.  ს. 

ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი კარგი

24196 90 ო.ბ.თ 47
სეზონის რეპერტუარი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. ოპერა.  ს. 

ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი კარგი

24197 90 ო.ბ.თ 48
სეზონის რეპერტუარი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. ოპერა.  ს. 

ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი საშუალო

24198 90 ო.ბ.თ 49
სეზონის რეპერტუარი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. ოპერა.  ს. 

ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი კარგი

24199 90 ო.ბ.თ 50
სეზონის რეპერტუარი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. ოპერა.  ს. 

ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი კარგი

24200 90 ო.ბ.თ 51
სეზონის რეპერტუარი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. ოპერა.  ს. 

ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი საშუალო

24201 90 ო.ბ.თ 52
სეზონის რეპერტუარი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. ოპერა.  ს. 

ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი კარგი

24202 90 ო.ბ.თ 53

კ. ფოცხვერაშვილის ოპერა.  "ვანო წამებული". 1919 წ. 

სახელმწიფო თეატრი. გადმოკეთებული "ივანოვ პაველიდან" კ. 

დორპატელის მიერ

ქაღალდი კარგი

24203 90 ო.ბ.თ 54

ოპერა.  სერგეი რახმანინოვის  -  "ალეკო" - "алеко", ჯოაკინი 

როსინის "სევილიელი დალაქი" - "севильскый цирюльникь". 1919 

წ. სახელმწიფო თეატრი.  ოპერა.  ს. ი.ევლახოვის 

ხელმძღვანელობით. რეჟისორი  ო. ბელსკი.

ქაღალდი კარგი

24204 90 ო.ბ.თ 55

ოპერა.   პ. ჩაიკოვსკი - "ევგენი ონეგინი" - "евгеный онегинь". 

1919 წ. სახელმწიფო თეატრი.  ოპერა.  ს. ი.ევლახოვის 

ხელმძღვანელობით

ქაღალდი საშუალო

24205 90 ო.ბ.თ 56

ოპერა.  "кармень". 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი.  ოპერა.  ს. 

ი.ევლახოვის ხელმძღვანელობით. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. მ. ს. 

დავიდოვის ბენეფისი

ქაღალდი კარგი

24206 90 ო.ბ.თ 57
ოპერა.  "пиковая дама". 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი.  ს. ი. 

ევლახოვის ხელმძღვანელობით. ა. მ. კანშინის ბენეფისი
ქაღალდი კარგი

24207 90 ო.ბ.თ 58

ოპერა.  "თქმულება შოთა რუსთაველზე", ბალეტი " 

პოლოველთა ბანაკი". 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი.  ს. ი. 

ევლახოვის ხელმძღვანელობით. რეჟისორი  ა. წუწუნვა, 

ვაკარეცი. მუსიკა დ. არაყიშვილი

ქაღალდი საშუალო



24208 90 ო.ბ.თ 59
ოპერა.  "კარმენი". 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  დ. 

დუმა. მუსიკა ბიზე
ქაღალდი კარგი

24209 90 ო.ბ.თ 60
ოპერა.  "ბოკაჩიო". 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი.  ს. ი. 

ევლახოვის ხელმძღვანელობით. რეჟისორი  ნ. ტაბეცკი
ქაღალდი კარგი

24210 90 ო.ბ.თ 61

ოპერა.  "თქმულება შოთა რუსთაველზე", 1919 წ. სახელმწიფო 

თეატრი.  ს. ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით. რეჟისორი  ა. 

წუწუნვა, მუსიკა დ. არაყიშვილი

ქაღალდი კარგი

24211 90 ო.ბ.თ 62
ბალეტი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. ორკესტრი ვ. 

ბეგთაბეგიშვილის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი კარგი

24212 90 ო.ბ.თ 63

ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1919 წ. სახელმწიფო 

თეატრი.  ს. ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით. ი. პ. 

სარაჯიშვილის და ი. ო. ინაშვილის ბენეფისი

ქაღალდი კარგი

24213 90 ო.ბ.თ 64

ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1919 წ. სახელმწიფო 

თეატრი.  ს. ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით. დადგმა ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ზ. პ. ფალიაშვილი. ლიბრეტო პ. 

მირიანიშვილი, ანონსი

ქაღალდი მძიმე

24214 90 ო.ბ.თ 65

ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1919 წ. სახელმწიფო 

თეატრი.  ს. ი. ევლახოვის ხელმძღვანელობით. რეჟისორი  ა. 

ბელსკი. დირიჟორი ი. პ. ფალიაშვილი. მხარვარი ა. ზალცმანი. 

ლიბრეტო პ. მირიანიშვილი, პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

24215 90 ო.ბ.თ 66

დ. პუჩინის "ტოსკა", ა. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 

1923 წ. სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი 

ვ. ფალიაშვილი. ა. ინაშვილის ბენეფისი იტალიაში 

გამგზავრების წინ

ქაღალდი საშუალო

24216 90 ო.ბ.თ 67

დ. პუჩინის "ტოსკა",ა. ფალიაშვილის  "აბესალომ და ეთერი". 

1923 წ. სახელმწიფო რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი ვ. 

ფალიაშვილი. ა. ინაშვილის ბენეფისი იტალიაში გამგზავრების 

წინ. აფიშა რუსულ ენაზე

ქაღალდი მძიმე

24217 90 ო.ბ.თ 68

ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1923 - 1924 წწ. 

სახელმწიფო ოპერის თეატრი. დადგმა კ. ა. მარჯანიშვილი და ა. 

ვ. ახმეტელი. რეჟისორი  ა. გურესი. დირიჟორი ი. პ. 

ფალიაშვილი. პრიმა ბალერინა მ. ი. ლეონოვა

ქაღალდი მძიმე

24218 90 ო.ბ.თ 69

უ. ჰაჯიბეგოვის "არში მალ ალან". 1924 წ. სახელმწიფო ოპერის 

თეატრი. მონაწილეობს ვ. აბაშიძე. ოსკარას როლს შეასრულებს 

მ. ჯანოევი. მეორე მოქმედებაში მარჯანიშვილი იმღერებს 

სპარსულად, სომხურად, რუსულად და მეგრულად. ორკესტრს 

დირიჟორობს სერიოჟა

ქაღალდი საშუალო

24219 90 ო.ბ.თ 70

"миньон". 1924 г. Академическый театр государственная опера. 

Главрежиссер Н. А. Муравьев. Главдирижер В. А. Коршон. бенефис 

М. З. Горянова

ქაღალდი მძიმე

24220 90 ო.ბ.თ 71

ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1924 

- 1925 წწ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  კ. 

მარჯანიშვილი. დირიჟორი ი. პ. ფალიაშვილი, ს. ა. 

სტოლერმანი. დასის შემადგენლობი ქალები: ე. ლ. 

ბოგოლეპოვა, ს. გ. გაბაშიძე, შ. რამიშვილ-პოლი, ნ. მ. სედენკო, 

ე. ნ. ბაბკინა, ვ. ვოლჩენცკაია, ვ. ვ. ტოვსტოლუჟსკაია, ო. ლ. 

ტუმანოვა-მახარაძე. ვაჟები: კულაგინი, ლ. ვ. კავსაძე, ა. გ. 

მოსინი, ვ. სარაჯიშვილი, ზ. სტრუკოვი-ბარათოვი, კ. ა. 

ალეკსაშინი, გ. ი. ვენაძე, ა. პ. ჟურავლიოვი, გ. ს. ქარცივაძე, ა. ა. 

დემიანენკო, ა. ი. ისეცკი, ვ. ი. შარაშიძე

ქაღალდი საშუალო

24221 90 ო.ბ.თ 72
ს. ზურგიელიძის "ვანო წამებული". 1925 წ. სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი რეჟისორი  ნიკოლაევი 
ქაღალდი კარგი

24222 90 ო.ბ.თ 73
ს. ზურგიელიძის "ვანო წამებული". 1925 წ. სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი რეჟისორი  ნიკოლაევი 
ქაღალდი კარგი

24223 90 ო.ბ.თ 74
ს. ზურგიელიძის "ვანო წამებული". 1925 წ. სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი რეჟისორი  ნიკოლაევი 
ქაღალდი კარგი



24224 90 ო.ბ.თ 75
ს. ზურგიელიძის "ვანო წამებული". 1925 წ. სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი რეჟისორი  ნიკოლაევი 
ქაღალდი მძიმე

24225 90 ო.ბ.თ 76
სეზონის რეპერტუარი. 1927 წ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერის 

თეატრი. 
ქაღალდი მძიმე

24226 90 ო.ბ.თ 77

"სიცოცხლე-სიხარული". 1927 წ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერის თეატრი. რეჟისორი  კ. მარჯანიშვილი. მხატვარი მ. 

შავიშვილი. მუსიკა დ. არაყიშვილი. ანონსი

ქაღალდი საშუალო

24227 90 ო.ბ.თ 78

ოპერა.  "ჯამბაზები", ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჯ. ვერდის 

"რიგოლეტო", ბალეტი "კოპელია". 1928 წ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი. ბარიტონ ვ. ქაშაკაშვილის 

გამოსვლა

ქაღალდი საშუალო

24228 90 ო.ბ.თ 79

ოპერა.  ლეონკოვალოს "ჯამბაზები", ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჯ. 

ვერდის "რიგოლეტო", ბალეტი "კოპელია". 1928 წ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი. ბარიტონ ვ. ქაშაკაშვილის 

გამოსვლა. აფიშა რუსულ ენაზე

ქაღალდი კარგი

24229 90 ო.ბ.თ 80

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1928 წ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი. იტალიიდან დაბრუნების შემდეგ 

პირველი გამოსვლა ბარიტონი ვ. ქაშაკაშვილი.

ქაღალდი მძიმე

24230 90 ო.ბ.თ 81

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1928 წ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი. იტალიიდან დაბრუნების შემდეგ 

პირველი გამოსვლა ბარიტონი ვ. ქაშაკაშვილი (cascelli). აფიშა 

რუსულ ენაზე. იტალიაში მისი მოღვაწეობის აფიშები ინახება 

პირად კოლექციაში

ქაღალდი მძიმე

24231 90 ო.ბ.თ 82

ოპერა.  "ჯამბაზები", ბალეტი "კოპელია". 1928 წ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი. დირიჟორი ი. პ. ფალიაშვილი. 

დადგმა ი. ი. აბრატოვი. მუსიკა დელიბასი

ქაღალდი მძიმე

24232 90 ო.ბ.თ 83

ოპერა.  "ჯამბაზები", ბალეტი "კოპელია". 1928 წ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი. დირიჟორი ი. პ. ფალიაშვილი. 

დადგმა ი. ი. აბრატოვი. მუსიკა დელიბასი.  აფიშა რუსულ ენაზე

ქაღალდი მძიმე

24233 90 ო.ბ.თ 84

ზ. ფალიაშვილის "ლატავრა".  1928 წ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერის თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. მხატვარი ი. 

გამრეკელი. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

24234 90 ო.ბ.თ 85

ოპერა.  "არწივთა აჯანყება". 1928 წ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერის თეატრი. რეჟისორი ი. გრეჩნოვი. დირიჟორი ა. შ. მელიქ-

ფაშაევი.  მხატვარი ვ. ივანოვი.

ქაღალდი მძიმე

24235 90 ო.ბ.თ 86

ოპერა.  "არწივთა აჯანყება". 1928 წ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერის თეატრი. რეჟისორი ი. გრეჩნოვი. დირიჟორი ა. შ. მელიქ-

ფაშაევი.  მხატვარი ვ. ივანოვი.

ქაღალდი მძიმე

24236 90 ო.ბ.თ 87
სეზონის რპერტუარი. 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერის თეატრი.
ქაღალდი მძიმე

24237 90 ო.ბ.თ 88
სეზონის რპერტუარი. იანვარი. 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი.
ქაღალდი მძიმე

24238 90 ო.ბ.თ 89
სეზონის რპერტუარი. იანვარი. 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

24239 90 ო.ბ.თ 90
სეზონის რპერტუარი. თებერვალი. 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

24240 90 ო.ბ.თ 91
სეზონის რპერტუარი. ნოემბერი. 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

24241 90 ო.ბ.თ 92
სეზონის რპერტუარი. ნოემბერი. 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

24242 90 ო.ბ.თ 93
სეზონის რპერტუარი. დეკემბერი. 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი.
ქაღალდი მძიმე



24243 90 ო.ბ.თ 94

სეზონის რპერტუარი. დასის შემადგენლობა: ვ. მ. აფრამეევა, ა. 

ნ. ვარშავსკაია, რ. ზ. ზაბარსკაია, ა. ნ. კობზარევა, ვ. მ. მრავალი, 

ე. ა. სტეფანოვა, ნ. პ. სიროვაცკაია, კიტაევა, მუხტაროვა-ფატმან, 

ნ. გ. რებეზოვა, ი. ნ. ველტერ, ა. ი. ალეკსეევი, ა. ლ. ატამანოვი, ვ. 

ი. ვიქტოროვი, ა. ა. დროზდოვო, ი. ს. კიპარენკო-დამანსკი, ი. ს. 

კოზლოვსკი, ნ. გ. ქუმსიშვილი, ა. მ. ბრაგინი, დ. დ. გოლოვინი, ა. 

ი. ინაშვილი, ვ. ქაშაკაშვილი, ს. ი. მიგაი, რ. ვ. სლივინსკი, ა. მ. 

პავლოვსკი, ლ. ნ. ისენკი, ვ. ა. ნიკოლსკი, გ. ს. პიროგოვი, ე. ლ. 

სუხოდოლსკი. 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერის 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

24244 90 ო.ბ.თ 95

სეზონის რპერტუარი. დასის შემადგენლობა: ვ. მ. აფრამეევა, ა. 

ნ. ვარშავსკაია, რ. ზ. ზაბარსკაია, ა. ნ. კობზარევა, ვ. მ. მრავალი, 

ე. ა. სტეფანოვა, ნ. პ. სიროვაცკაია, კიტაევა, მუხტაროვა-ფატმან, 

ნ. გ. რებეზოვა, ი. ნ. ველტერ, ა. ი. ალეკსეევი, ა. ლ. ატამანოვი, ვ. 

ი. ვიქტოროვი, ა. ა. დროზდოვო, ი. ს. კიპარენკო-დამანსკი, ი. ს. 

კოზლოვსკი, ნ. გ. ქუმსიშვილი, ა. მ. ბრაგინი, დ. დ. გოლოვინი, ა. 

ი. ინაშვილი, ვ. ქაშაკაშვილი, ს. ი. მიგაი, რ. ვ. სლივინსკი, ა. მ. 

პავლოვსკი, ლ. ნ. ისენკი, ვ. ა. ნიკოლსკი, გ. ს. პიროგოვი, ე. ლ. 

სუხოდოლსკი. 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერის 

თეატრი. აფიშა რუსულ ენაზე

ქაღალდი საშუალო

24245 90 ო.ბ.თ 96

სეზონის რპერტუარი. დასის შემადგენლობა: ვ. მ. აფრამეევა, ა. 

ნ. ვარშავსკაია, რ. ზ. ზაბარსკაია, ა. ნ. კობზარევა, ვ. მ. მრავალი, 

ე. ა. სტეფანოვა, ნ. პ. სიროვაცკაია, კიტაევა, მუხტაროვა-ფატმან, 

ნ. გ. რებეზოვა, ი. ნ. ველტერ, ა. ი. ალეკსეევი, ა. ლ. ატამანოვი, ვ. 

ი. ვიქტოროვი, ა. ა. დროზდოვო, ი. ს. კიპარენკო-დამანსკი, ი. ს. 

კოზლოვსკი, ნ. გ. ქუმსიშვილი, ა. მ. ბრაგინი, დ. დ. გოლოვინი, ა. 

ი. ინაშვილი, ვ. ქაშაკაშვილი, ს. ი. მიგაი, რ. ვ. სლივინსკი, ა. მ. 

პავლოვსკი, ლ. ნ. ისენკი, ვ. ა. ნიკოლსკი, გ. ს. პიროგოვი, ე. ლ. 

სუხოდოლსკი. 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერის 

თეატრი. აფიშა რუსულ ენაზე

ქაღალდი კარგი

24246 90 ო.ბ.თ 97

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი".  1928 - 1929წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერის თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

ბოგოლიობოვი. მხატვრები ვ. იოანოვი და ი. ნოვაკი. მუსიკა პ. 

ჩაიკოვსკი

ქაღალდი კარგი

24247 90 ო.ბ.თ 98

ოპერა.  "დემონი". 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერის თეატრი. რეჟისორი  ბელსკი და კონონოვიჩი. დირიჟორი 

ვ. ა. შეფერი. მუსიკა ა. რუბინშტეინი

ქაღალდი საშუალო

24248 90 ო.ბ.თ 99

ოფენბახის "ჰოფმანის ზღაპრები".ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1928 - 

1929წწ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერის თეატრი. "ჰოფმანის 

ზღაპრები"   - რეჟისორი  ნ. ბოგოლიუბოვი. დირიჟორი ვ. 

შეფერი, მხატვარი კ. იოანოვი, ვ. საბინინის მონაწილეობით.  

"ტოსკა" - დირიჟორი ი. ფალიაშვილი.  მ. ბრეხმან-შტენგელის 

მონაწილეობით

ქაღალდი მძიმე

24249 90 ო.ბ.თ 100

ოპერა.  დ. პუჩინის "ტოსკა" 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი. რეჟისორი  ა. ბელსკი და ა. 

კონონოვიჩი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მუსიკა დ. პუჩჩინი. ვ. 

საბინინის და ლატვიის ეროვნული ოპერის პრემიერ ქალის მ. 

ბრეხმან-შტენგელის მონაწილეობით. აფიშა რუსულ ენაზე

ქაღალდი საშუალო



24250 90 ო.ბ.თ 101

ოპერა.  "კარმენი". 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერის თეატრი. რეჟისორი  ნ. ბოგოლიუბოვი. დირიჟორი ვ. 

შეფერი. მხატვარი კ. იოანოვი. მუსიკა ჟ. ბიზე. ლატვიის 

ეროვნული ოპერის პრემიერ ქალის მ. ბრეხმან-შტენგელის და 

ლენინგრადის თეატრის პრემიერის ნ. პეჩკოვსკის  

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24251 90 ო.ბ.თ 102

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1928 - 1929წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერის თეატრი. დადგმა კ. 

მარჯანიშვილი და ა. ახმეტელი. რეჟისორი  ა. ბელსკი. ა. 

სარაჯიშვილი. მხატვარი ვ. შევარდნაძე. მუსიკა ზ. ფალიაშვილი. 

მე-200 წარმოდგენა

ქაღალდი საშუალო

24252 90 ო.ბ.თ 103

ოპერა. შ. გუნოს  "ფაუსტი". 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი. დადგმა ნ. ბოგოლიუბოვი. 

რეჟისორი  ა. ბელსკი და ა. კონონოვიჩი. მხატვარი კ. იოანოვი. 

მუსიკა შ. გუნო. ბალეტმაისტერი ს. სერგეევი. დირიჟორი მელიქ-

ფაშაევი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24253 90 ო.ბ.თ 104

ოპერა.  "фауст". 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერის 

თეატრი. დადგმა ნ. ბოგოლიუბოვი. რეჟისორი  ა. ბელსკი და ა. 

კონონოვიჩი. მხატვარი კ. იოანოვი. მუსიკა შ. გუნო. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24254 90 ო.ბ.თ 105

ოპერა.  "სამსონი და დალილა". 1928 - 1929წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერის თეატრი. რეჟისორი  ენხენვალდი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. სამსონის როლში ა. დროზდოვი, 

დალილას როლში ფატმან მუხტაროვა

ქაღალდი კარგი

24255 90 ო.ბ.თ 106

ბალეტი "лебедное озеро" - "გედების ტბა". 1928 - 1929 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერის თეატრი. რეჟისორი   რ. 

ბალანოტი. დირიჟორი ვ. შეფერი. მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი. მხატვარი 

ნ. პოლიონკინი. 

ქაღალდი კარგი

24256 90 ო.ბ.თ 107

ბალეტი "красный мак"-"წითელი ყაყაჩო". 1928 - 1929 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ცაპლინი. დირიჟორი ვ. შეფერი. მხატვრები კ. 

იოანოვი და ნ. პელიონკინი. მუსიკა. პ. ჩაიკოვსკი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24257 90 ო.ბ.თ 108

ბალეტი "გედების ტბა". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ს. 

სერგეევი. დირიჟორი ვ. ულრიხი. მხატვარი კ. იოანოვი. მუსიკა პ. 

ჩაიკოვსკი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24258 90 ო.ბ.თ 109

ბალეტი "лебедное озеро". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ს. 

სერგეევი. დირიჟორი ვ. ულრიხი. მხატვარი კ. იოანოვი. მუსიკა პ. 

ჩაიკოვსკი. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

24259 90 ო.ბ.თ 110

დასის შემადგენლობა ფოტოსურათებით. ვაჟები: დ. გოლოვინი, 

ვ. სლივინსკი, ს. ინაშვილი, პ. გორელოვი, გ. ვენაძე, ს. სერგეევი, 

ა. წუწუნავა, ნ. ბოგოლიუბოვი, კ. მარჯანიშვილი, ვ. ქაშაკაშვილი, 

ე. სუხოდოლსკი, დ. ჯაფარიძე, ვ. შარაშიძე, ი. ფალიაშვლი, ა. 

პავლოვ-არბენინი, ვ. თანიაშვილი, ნ. ქუმსიშვილი, ა. 

დევიანინკო, ა. პიროგოვი, მ. რეიზენი, ა. ბაბაიანი, ნ. პეჩკოვსკი, 

მ. კვალიაშვილი, დ. ანდღულაძე, ს. ლემესევი, ა. ბელსკი, კ. 

იოანოვი. ქალები: ა. აბრამოვა, ლ. ბანკი, ვ. მერხასინა, ა. ვოლ-

ლევიცკი, შეფკეტ-ხანუმ მამედოვა, ე. პოპოვა, ო. ცაგურია, ფ. 

მუხტაროვა, ქ. დერჟინსკაია, მ. ბრეხმან-შტენგელი.  1929 - 1930 

წწ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერის თეატრი

ქაღალდი კარგი

24260 90 ო.ბ.თ 111
სეზონის რეპერტუარი. 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

24261 90 ო.ბ.თ 112
სეზონის რეპერტუარი. 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი.
ქაღალდი საშუალო



24262 90 ო.ბ.თ 113

ოპერა.  "ვერტერ". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მ. 

მაქსაკოვისა და ნ. პეჩკოვსკის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24263 90 ო.ბ.თ 114

ოპერა.  "ქოშები". "ჩიო ჩიო სან ". ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1929 - 1930 

წწ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

რეჟისორი  ბ. ტალერი. დირიჟორი ა. გველესიანი, ს. ჩარეკოვი. 

მხატვარი ნ. ფარაჯანოვი. მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი, დ. პუჩინი

ქაღალდი მძიმე

24264 90 ო.ბ.თ 115

პ. ჩაიკოვსკის ოპერა.  "ქოშები". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ბ. 

ტალერი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ნ. ფარაჯანოვი

ქაღალდი საშუალო

24265 90 ო.ბ.თ 116

ოპერა.  "სამსონი და დალილა". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. მ. კ. მაქსიმოვას 

მონაწილეობით. ანონსი

ქაღალდი საშუალო

24266 90 ო.ბ.თ 117

ოპერა.  "სამსონ და დალილა". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. ფატმან მუხტაროვას 

მონაწილეობით. ანონსი

ქაღალდი კარგი

24267 90 ო.ბ.თ 118

ოპერა.  "სამსონ და დალილა". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. ფატმან მუხტაროვას 

მონაწილეობით. ანონსი

ქაღალდი კარგი

24268 90 ო.ბ.თ 119

ოპერა.  "სამსონ და დალილა". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ე. 

მიქელაძე. დალილას როლში ფატმან მუხტაროვა. სამსონის 

როლში ნ. ქუმსიაშვილი

ქაღალდი კარგი

24269 90 ო.ბ.თ 120

ოპერა.  "პიკის ქალი". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ნ. ბოგოლიუბოვი. 

დირიჟორი ა. პავლოვ-არბენინ. მხატვარი კ. იანოვი. მუსიკა პ. 

ჩაიკოვსკი

ქაღალდი კარგი

24270 90 ო.ბ.თ 121

ოპერა.  "ტრილბი" 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ა. პავლოვ-არბენინ. 

მუსიკა - ალექსანდრ იურასოვსკი. პრემიერა. მონაწილეობს ა. 

პრიგოროვა და გ. ვენაძე

ქაღალდი კარგი

24271 90 ო.ბ.თ 122

ოპერა.  "ტრილბი". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ა. პავლოვ-არბენინ. ა. 

პიროგოვას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24272 90 ო.ბ.თ 123

ოპერა.  "ტრილბი". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ა. პავლოვ-არბენინ. ა. 

პიროგოვას და გ. ჟუკაევის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24273 90 ო.ბ.თ 124

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ვ. 

ულრიხი. მუსიკა ჯ. ვერდი.              ე. ე. პოპოვას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24274 90 ო.ბ.თ 125

ოპერა.  "риголетто". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ვ. ულრიხი. მუსიკა ჯ. 

ვერდი. ე. ე. პოპოვას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24275 90 ო.ბ.თ 126

ზ. ფალიაშვილს ოპერა.  "აბესალომ და ეთერი". 1929 - 1930 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

რეჟისორი  ა. ფაღავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. 

იოანოვი. ლიბრეტო პ. მირიანაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24276 90 ო.ბ.თ 127

ზ. ფალიაშვილს ოპერა.  "აბესალომ და ეთერი". 1929 - 1930 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

რეჟისორი  ა. ფაღავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. 

იოანოვი. ლიბრეტო პ. მირიანაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო



24277 90 ო.ბ.თ 128

ზ. ფალიაშვილს ოპერა.  "აბესალომ და ეთერი". 1929 - 1930 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

რეჟისორი  ა. ფაღავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. 

იოანოვი. ლიბრეტო პ. მირიანაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

24278 90 ო.ბ.თ 129

ზ. ფალიაშვილის ოპერა.  "абесалом и этери". 1929 - 1930 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

რეჟისორი  ა. ფაღავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. 

იოანოვი. ლიბრეტო პ. მირიანაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

24279 90 ო.ბ.თ 130

ზ. ფალიაშვილის ოპერა.  "абесалом и этери". 1929 - 1930 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

რეჟისორი  ა. ფაღავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. 

იოანოვი. ლიბრეტო პ. მირიანაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

24280 90 ო.ბ.თ 131

ოპერა.  "დუბროვსკი", პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. ვერდის 

"რიგოლეტო". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა 

და ბალეტის თეატრი. დირიჟორები ი. ფალიაშვილი, ა. 

გველესიანი. ი. კოზლოვის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24281 90 ო.ბ.თ 132

ოპერა.  "риголетто", "ромео и джульета", "богема", "вертер", პ. 

ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. ი. კოზლოვის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

24282 90 ო.ბ.თ 133

ლიბრეტო ს. შანშიაშვილის "Шота Руставели" - "შოთა 

რუსთაველი". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა 

და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი ვ. 

ულრიხი. მუსიკა დ. არაყიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24283 90 ო.ბ.თ 134

ლიბრეტო ს. შანშიაშვილის "Шота Руставели". 1929 - 1930 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი ვ. ულრიხი. მუსიკა დ. 

არაყიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24284 90 ო.ბ.თ 135

ლიბრეტო ს. შანშიაშვილის "Шота Руставели". 1929 - 1930 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი ვ. ულრიხი. მუსიკა დ. 

არაყიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24285 90 ო.ბ.თ 136

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი", 1929 - 1930 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მ. რეიზინის მონაწილეობით

ქაღალდი მძიმე

24286 90 ო.ბ.თ 137

ოპერა.  "ფაუსტი" და "ვალპურგიევის ღამე". 1929 - 1930 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. ბოგოლიუბოვი. დირიჟორი ა. გველესიანი. 

მხატვარი კ. იოანოვი. მ. რეიზინის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24287 90 ო.ბ.თ 138

"ფაუსტი" "ვალპურგის ღამე". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

ბოგოლიუბოვი. დირიჟორი ა. პავლოვ-არბენინი

ქაღალდი მძიმე

24288 90 ო.ბ.თ 139

"фауст" "вальпургиева ночь". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

ბოგოლიუბოვი. დირიჟორი ა. პავლოვ-არბენინი

ქაღალდი საშუალო

24289 90 ო.ბ.თ 140

ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. ი. კოზლოვსკის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24290 90 ო.ბ.თ 141

ოპერა.  "ტრილბი". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ა. პავლოვ-არბენინი. 

პრემიერა ა. პიროგოვის და გ. ვენაძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24291 90 ო.ბ.თ 142
ოპერა.  "ტრიბლი". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. გ. ჟუკოვსკაის მონაწილეობით
ქაღალდი კარგი



24292 90 ო.ბ.თ 143

ოპერა.  "სამსონ და დალილა". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. მუსიკა სენ-სანსი. დალილას როლში მ. მაქსაკოვა. 

სამსონის როლში ნ. ქუმსიაშვილი

ქაღალდი კარგი

24293 90 ო.ბ.თ 144

ოპერა.  "самсон и далила". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. მუსიკა სენ-სანსი. დალილას როლში მ. მაქსაკოვა. 

სამსონის როლში ნ. ქუმსიაშვილი

ქაღალდი საშუალო

24294 90 ო.ბ.თ 145

ოპერა.  "ჩიო-ჩიო-სან", ჯ. ვერდის "ტრავიატა", "სამსონ და 

დალილა". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერის 

თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24295 90 ო.ბ.თ 146

ოპერა.  "лакмэ". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი.  რეჟისორი  ა. ბელსკი, ა. 

კონონოვიჩი. დირიჟორი ვ. ულრიხი. მუსიკა დელიბა

ქაღალდი კარგი

24296 90 ო.ბ.თ 147

ოპერა.  "лакмэ". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი.  რეჟისორი  ა. ბელსკი, ა. 

კონონოვიჩი. დირიჟორი ვ. ულრიხი. პრემიერა. ა. პიროგოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24297 90 ო.ბ.თ 148

ოპერა.  "ლაკმე". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი.  რეჟისორი  ა. ბელსკი, ა. 

კონონოვიჩი. დირიჟორი ვ. ულრიხი. პრემიერა. ა. პიროგოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24298 90 ო.ბ.თ 149

ოპერა.  "лакмэ". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი.  შეფქეთ-ხანუმ-მამედოვის 

მონაწილეობით. ანონსი

ქაღალდი საშუალო

24299 90 ო.ბ.თ 150

ოპერა.  "ლაკმე". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი.  შეფქეთ-ხანუმ-მამედოვის 

მონაწილეობით. ანონსი

ქაღალდი საშუალო

24300 90 ო.ბ.თ 151

ოპერა.  "ლაკმე". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი.დირიჟორი ვ. ულრიხი.  მუსიკა 

დელიბა

ქაღალდი საშუალო

24301 90 ო.ბ.თ 152

ოპერა.  "კარმენი". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ბოგოლიუბოვი. 

დირიჟორი ა. პავლოვ-არბენინი. მხატვარი კ. იოანოვი. ფ. 

მუხტაროვას და ნ. პეჩკოვსკის მონაწილეობით 

ქაღალდი საშუალო

24302 90 ო.ბ.თ 153

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რ. ემელინოვის 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24303 90 ო.ბ.თ 154

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. მ. ბრეხმან-

შტენგელის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24304 90 ო.ბ.თ 155

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ს. 

ინაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. კარსლიანი. 

მუსიკა ჯ. ვერდი

ქაღალდი კარგი

24305 90 ო.ბ.თ 156

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ს. 

ინაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. კარსლიანი. 

მუსიკა ჯ. ვერდი

ქაღალდი კარგი

24306 90 ო.ბ.თ 157

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ს. 

ინაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. კარსლიანი. 

მუსიკა ჯ. ვერდი

ქაღალდი კარგი

24307 90 ო.ბ.თ 158

ოპერა.  დ. პუჩინის "ტოსკა" 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. მ. ბრეხმან-

შტენგელის და ნ. პეჩკოვსკის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24308 90 ო.ბ.თ 159

ოპერა.  დ. პუჩინის "тоска". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ა. 

პავლოვ-არბენინი. მუსიკა დ. პუჩინი

ქაღალდი კარგი



24309 90 ო.ბ.თ 160

ოპერა.  "бал-маскарад". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. 

პრემიერა. ვ. სლივინსკის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24310 90 ო.ბ.თ 161

ოპერა.  "დემონი", "სევილიელი დალაქი", ჯ. ვერდის "აიდა". 

1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის 

თეატრი. დ. გოლოვინის გასტროლი

ქაღალდი საშუალო

24311 90 ო.ბ.თ 162

ოპერა.  "ბორის გოდუნოვი". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

ბოგოლიუბოვი. დირიჟორი ი. ფალიაშილი. მხატვარი კ. 

იოანოვი. მუსიკა მუსორსკი

ქაღალდი მძიმე

24312 90 ო.ბ.თ 163

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1929 - 1930 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. ბოგოლიუბოვი. დირიჟორი ი. ფალიაშილი. 

მხატვარი კ. იოანოვი. მუსიკა მუსორსკი

ქაღალდი საშუალო

24313 90 ო.ბ.თ 164

ოპერა.  "ნიღბიანი საღამო". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. პრემიერა. ვ. სლივისკის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24314 90 ო.ბ.თ 165

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. მუსიკა  ზ. ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

24315 90 ო.ბ.თ 166

ოპერა.  "ცისანა". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ვ. ულრიხი. მხატვარი კ. იოანოვი

ქაღალდი კარგი

24316 90 ო.ბ.თ 167

ოპერა.  "სევილიელი დალაქი". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ა. 

პავლოვ-არბენინი. მუსიკა როსინი. ა. პიროგოვის 

მონაწილეობით

ქაღალდი მძიმე

24317 90 ო.ბ.თ 168

პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

ბოგოლიუბოვი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი კ. იანოვი. 

მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი

ქაღალდი საშუალო

24318 90 ო.ბ.თ 169

პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

ბოგოლიუბოვი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი კ. იანოვი. 

მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი

ქაღალდი საშუალო

24319 90 ო.ბ.თ 170

პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. ა. ბოლ-ლევიცკაიას 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24320 90 ო.ბ.თ 171

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1929 - 1930 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

ნოგოლიუბოვი. დირიჟორი ა. პავლოვ-არბენინი. მხატვარი კ. 

იოანოვი. მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი

ქაღალდი საშუალო

24321 90 ო.ბ.თ 172
"ბორის გოდუნოვი". 1930 წ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა 

და ბალეტის თეატრი. მ. რეიზენის მონაწილეობით
ქაღალდი საშუალო

24322 90 ო.ბ.თ 173
"სევილიელი დალაქი". 1930 წ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. მ. რეიზენის მონაწილეობით
ქაღალდი მძიმე

24323 90 ო.ბ.თ 174
სეზონის რეპერტუარი. 1930 - 1931 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი
ქაღალდი საშუალო

24324 90 ო.ბ.თ 175
სეზონის რეპერტუარი. 1930 - 1931 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი
ქაღალდი საშუალო

24325 90 ო.ბ.თ 176
სეზონის რეპერტუარი. 1930 - 1931 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი
ქაღალდი კარგი

24326 90 ო.ბ.თ 177
სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1930 - 1931 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი
ქაღალდი კარგი



24327 90 ო.ბ.თ 178

ოპერა.  "დაისი". 1930 - 1931 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. 

მუსიკა  ზ. ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

24328 90 ო.ბ.თ 179

ოპერა.  "ევგენი ონეგინი". 1930 - 1931 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ე. მიქელაძე. მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი

ქაღალდი მძიმე

24329 90 ო.ბ.თ 180

ოპერა.  "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე". 1930 - 1931 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

რეჟისორი  ა. გველესიანი, ა. სარაჯიშვილი. დადგმა ნ. 

ბოგოლიუბოვი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი კ. იოანოვი

ქაღალდი კარგი

24330 90 ო.ბ.თ 181

ოპერა. ლიბრეტო პ. მირიანაშვილი. მუსიკა ა. ფალიაშვილი  

"აბესალომ და ეთერი". 1930 - 1931 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი წარმოდგენა გაიმართა - კიევის 

ოპერის და ბალეტის თეატრში. რეჟისორი  ა. ფაღავა. მხატვარი 

ს. ნადარეიშვილი. 

ქაღალდი საშუალო

24331 90 ო.ბ.თ 182

ოპერა.  ლიბრეტო პ. მირიანაშვილი "აბესალომ და ეთერი". 1930 

- 1931 წწ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის 

თეატრი წარმოდგენა გაიმართა - девжавний Столичний Театр 

опери та балетую. რეჟისორი  ა. ფაღავა. მხატვარი ს. 

ნადარეიშვილი. მუსიკა ზ. ფალიაშვილი. 

ქაღალდი საშუალო

24332 90 ო.ბ.თ 183
სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1931 - 1932 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი
ქაღალდი საშუალო

24333 90 ო.ბ.თ 184
სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1931 - 1932 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი
ქაღალდი მძიმე

24334 90 ო.ბ.თ 185

სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1931 - 1932 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. აფიშა 

რუსულ ენაზე

ქაღალდი მძიმე

24335 90 ო.ბ.თ 186

გუნოს "ფაუსტი". "ვალპურგის ღამე". 1931 - 1932 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრის 

გასტროლი ბათუმში. ე. სოხაძის და ვ. შარაშიძის 

მონაწილეობით. დირიჟორი ბინგარდი, პრიმა ბალერინა ანა 

კოზლოვა,სცენური გაფორმები სანდრო ინაშვილიю მხატვარი ი. 

მარკევჩი. ბალემაისტერი ი. სეკერჟინსკი

ქაღალდი საშუალო

24336 90 ო.ბ.თ 187

"ტრილბი". 1931 წ. სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა თეატრი. 

რეჟისორი  ა. ბელსკი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ს. 

ლემეშევი. ა. პიროგოვას მონაწილეობით

ქაღალდი მძიმე

24337 90 ო.ბ.თ 188

ოპერა.  "ველჰელმ ტელი". 1931 - 1932 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა თეატრი. რეჟისორი  კ. მარჯანიშვილი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მუსიკა ჯ. როსინი. 

ქაღალდი მძიმე

24338 90 ო.ბ.თ 189

ოპერა. "ევგენი ონეგინი". 1931 - 1932 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ე. მიქელაძე. მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი

ქაღალდი საშუალო

24339 90 ო.ბ.თ 190

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1931 - 1932 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი ე. მიქელაძე. მუსიკა პ. 

ჩაიკოვსკი

ქაღალდი საშუალო

24340 90 ო.ბ.თ 191

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1931 - 1932 წწ. 

სახელმწიფო აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი ე. მიქელაძე. მუსიკა პ. 

ჩაიკოვსკი

ქაღალდი საშუალო

24341 90 ო.ბ.თ 192

ოპერა.  "სამსონ და დალილა". 1931 - 1932 წწ. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი და ა. სარაჯიშვილი. დირიჟორი ი, ფალიაშვილი. 

მუსიკა სენ-სანი

ქაღალდი საშუალო



24342 90 ო.ბ.თ 193

ოპერა.  "вертер". 1931 - 1932 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა თეატრი. რეჟისორი  ა. სარაჯიშვილი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი

ქაღალდი მძიმე

24343 90 ო.ბ.თ 194

ოპერა.  "пиковая дама". 1931 - 1932 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერისა თეატრი. რეჟისორი  ნ. ბოგოლიუბოვი. დირიჟორი  

სტოლერმანი. მხატვარი კ. იოანოვი. მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი

ქაღალდი მძიმე

24344 90 ო.ბ.თ 195

ოპერა.  "სევილიელი დალაქი". 1931 - 1932 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მუსიკა როსინი

ქაღალდი მძიმე

24345 90 ო.ბ.თ 196

ოპერა.  "бал маскарад". 1931 - 1932 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერის თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი, ა. სარაჯიშვილი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მუსიკა ჯ. ვერდი

ქაღალდი საშუალო

24346 90 ო.ბ.თ 197

ოპერა.  "დემონი". 1931 - 1932 წწ. სახრეჟისორი  მ. კვალიაშვილი, 

ა. სარაჯიშვილი. დირიჟორი ს. სტოლერმანი. მუსიკა ა. 

რუბინშტეინი

ქაღალდი საშუალო

24347 90 ო.ბ.თ 198

ოპერა.  "კარმენი". 1931 - 1932 წწ. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერის თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი ე. მიქელაძე. 

მხატვრები კ. იოანოვი, თ. აბაკელია

ქაღალდი საშუალო

24348 90 ო.ბ.თ 199

ბალეტი "დონ-კიხოტი". 1931 - 1932 წწ. სახელმწიფო 

აკადემიური ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ბარხუდაროვი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი ა. გველესიანი. 

მხატვარი პ. გონჩაროვი. მუსიკა მინკუსი

ქაღალდი საშუალო

24349 91 ო.ბ.თ 200

ოპერა.  "ოტელო". 1932 - 1933 წწ. სახელმწიფო ოპერის თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი, დირიჟორი ე. მიქელაძე. ოტელოს 

როლში ნ. ქუმსიაშვილი, დეზდემონას როლში ე. სოხაძე

ქაღალდი საშუალო

24350 91 ო.ბ.თ 201

ოპერა.  "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე". 1932 - 1933 წწ. 

სახელმწიფო  ოპერისა თეატრი. რეჟისორი  ა. სარაჯიშვილი. 

დირიჟორი ე. თავართქილაძე

ქაღალდი საშუალო

24351 91 ო.ბ.თ 202

ოპერა.  "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე". 1932 - 1933 წწ. 

სახელმწიფო  ოპერისა თეატრი. რეჟისორი  ა. სარაჯიშვილი. 

დირიჟორი ე. თავართქილაძე

ქაღალდი საშუალო

24352 91 ო.ბ.თ 203

ოპერა.  "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე". 1932 - 1933 წწ.     

სახელმწიფო  ოპერისა და ბალეტის თეატრი.     სახდირიჟორი 

ა.გველესიანი

ქაღალდი საშუალო

24353 91 ო.ბ.თ 204

ოპერა.  "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე".   1932 - 1933 წწ.     

სახელმწიფო  ოპერისა და ბალეტის თეატრი.     სახდირიჟორი 

ა.გველესიანი

ქაღალდი საშუალო

24354 91 ო.ბ.თ 205

ოპერა.  "евгений онегин". 1932 - 1933 წწ. სახელმწიფო  ოპერისა 

და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი  მ. კვლიაშვილი, დირიჟორი ე. 

მიქელაძე

ქაღალდი საშუალო

24355 91 ო.ბ.თ 206

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", დ. არაყიშვილის "შოთა 

რუსთაველი". 1932 - 1933 წწ. სახელმწიფო  ოპერისა თეატრი. ნ. 

ქუმსიაშვილის გამოსვლები

ქაღალდი კარგი

24356 91 ო.ბ.თ 207

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", დ. არაყიშვილის "შოთა 

რუსთაველი". 1932 - 1933 წწ. სახელმწიფო  ოპერისა თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. სმოლნიჩი, დირიჟორი ს. სტოლერმანი. მხატვარი 

პ. სოკოლოვი. მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი. ლიბრეტო მ. ჩაიკოვსკი

ქაღალდი საშუალო

24357 91 ო.ბ.თ 208

ოპერა.  "ფრა-დიავოლო". 1932 - 1933 წწ. სახელმწიფო  ოპერისა 

თეატრი. რეჟისორი  ს. დავიდოვიჩი. დირიჟორი ა. გველესიანი. 

ლ. კავსაძის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავის აღსანიშნავად

ქაღალდი საშუალო

24358 91 ო.ბ.თ 209

ოპერა.  "ფრა-დიავოლო". 1932 - 1933 წწ. სახელმწიფო  ოპერისა 

თეატრი. რეჟისორი  ს. დავიდოვიჩი. დირიჟორი ა. გველესიანი. 

ლ. კავსაძის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავის აღსანიშნავად

ქაღალდი მძიმე



24359 91 ო.ბ.თ 210

ოპერა.  "სამსონ და დალილა". 1932 - 1933 წწ. სახელმწიფო  

ოპერისა თეატრი. რეჟისორი  ა. სარაჯიშვილი. დადგმა ა. 

ეინხელვარდი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი

ქაღალდი საშუალო

24360 91 ო.ბ.თ 211
ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1932 - 1933 წწ. სახი. 

სტეშენკოს პირველი გამოსვლა
ქაღალდი მძიმე

24361 91 ო.ბ.თ 212

ოპერა.  ვლ. ფემელიდის "რღვევა" - "разлом". 1932 - 1933 წწ. 

სახრეჟისორი  გ. ქურხული, ა. სარაჯიშვილი. დადგმა ს. 

ახმეტელი. დირიჟორი ს. სტოლერმანი. მხატვარი ი. გამრეკელი

ქაღალდი მძიმე

24362 91 ო.ბ.თ 213
"ჯამბაზები". 1932 - 1933 წწ. სახელმწიფო  ოპერა.  დრამის 

თეატრი. ნ. პეჩკოვსკის უკანასკნელი გამოსვლა
ქაღალდი მძიმე

24363 91 ო.ბ.თ 214
ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", "სამსონი და დალილა", "კარმენი". 

1932 - 1933 წწ.         მ. მაქსაკოვის მონაწილეობით
ქაღალდი საშუალო

24364 91 ო.ბ.თ 215

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". "კარმენი". 1932 - 1933 წწ. 

სახრეჟისორი  ა. სარაჯიშვილი. დადგმა ს. ინაშვილი, ა. 

წუწუნავა.დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, ე. მიქელაძე

ქაღალდი მძიმე

24365 91 ო.ბ.თ 216
ოპერა.  "დაისი". 1932 - 1933 წწ. სახელმწიფო  ოპერისა თეატრი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მუსიკა ზ. ფალიაშვილი
ქაღალდი კარგი

24366 91 ო.ბ.თ 217

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", "პიკის ქალი". 1932 - 

1933 წწ. სახელმწიფო ოპერის თეატრი.  ნ. პეჩკოვსკის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24367 91 ო.ბ.თ 218

ოპერა.  "სამსონ და დალილა". 1932 - 1933 წწ. სახელმწიფო  

ოპერისა თეატრი. სახდირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მუსიკა სან-

სანი. ფ. მუხტაროვის მონაწილეობით

ქაღალდი მძიმე

24368 91 ო.ბ.თ 219

ბალეტი "დონ-კიხოტი". 1932 - 1933 წწ. სახელმწიფო  ოპერისა 

თეატრი. სახრეჟისორი  გ. ბარხუდაროვი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი პ. გონჩაროვი. მუსიკა 

მინკუსი. თ. ვეჩესლოვას და ვ. ჭაბუკაინის პირველი გამოსვლა

ქაღალდი მძიმე

24369 91 ო.ბ.თ 220

ბალეტი "დონ-კიხოტი". 1932 - 1933 წწ. სახელმწიფო  ოპერისა 

თეატრი. სახრეჟისორი  გ. ბარხუდაროვი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

თ. ვეჩესლოვას და ვ. ჭაბუკაინის პირველი გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

24370 91 ო.ბ.თ 221

ბალეტი "დონ-კიხოტი", "დემონი". 1932 - 1933 წწ. სახელმწიფო  

ოპერისა თეატრი. სახრეჟისორი  გ. ბარხუდაროვი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. თ. ვეჩესლოვას და ვ. ჭაბუკაინის პირველი გამოსვლა

ქაღალდი მძიმე

24371 91 ო.ბ.თ 222
რეპერტუარი. დასისი შემადგენლობა.  1933 - 1934 წწ. 

სახელმწიფო ოპერის თეატრი
ქაღალდი საშუალო

24372 91 ო.ბ.თ 223
ოპერა.  უ. შექსპირის "ოტელო". 1933 - 1934 წწ. სახელმწიფო 

ოპერის თეატრი. ანონსი
ქაღალდი საშუალო

24373 91 ო.ბ.თ 224

ოპერა.  "ტრავიატა". 1933 - 1934 წწ. სახელმწიფო ოპერის 

თეატრი. დირიჟორი ა. გველესიანი. ვიოლეტას როლში ო. ნინუა, 

ალფრედის როლში ს. ლემეშევი, ჟერმანის როლში პ. 

ამირანაშვილი

ქაღალდი საშუალო

24374 91 ო.ბ.თ 225
ოპერა.  "კარმენი". 1933 - 1934 წწ. სახელმწიფო ოპერის თეატრი. 

ფ. მუხტაროვას და დ. ანდღულაძის მონაწილეობით
ქაღალდი მძიმე

24375 91 ო.ბ.თ 226
ოპერა.  "კარმენი". 1933 - 1934 წწ. სახელმწიფო ოპერის თეატრი. 

ფ. მუხტაროვას და დ. ანდღულაძის მონაწილეობით
ქაღალდი საშუალო

24376 91 ო.ბ.თ 227

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1933 - 1934 წწ. სახელმწიფო 

ოპერის თეატრი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მუსიკა ჯ. ვერდი. 

ჯილდას როლში ო. ნინუა, ჰერცოგი ს. ლემეშევი, რიგოლეტოს 

როლში ლ. პრივალოვი

ქაღალდი საშუალო

24377 91 ო.ბ.თ 228
ოპერა.  "რიგოლეტო". 1933 - 1934 წწ. სახელმწიფო ოპერის 

თეატრი. ს. ლემენშევის მონაწილებით
ქაღალდი კარგი



24378 91 ო.ბ.თ 229
ოპერა.  "სამსონ და დალილა". 1933 - 1934 წწ. სახელმწიფო 

ოპერის თეატრი. დირიჟორი მ. მაკსაკოვი
ქაღალდი საშუალო

24379 91 ო.ბ.თ 230
ოპერა.  დ. პუჩინის "ტოსკა" 1933 - 1934 წწ. სახელმწიფო ოპერის 

თეატრი. დ. ანდღულაძის მონაწილეობით
ქაღალდი საშუალო

24380 91 ო.ბ.თ 231
ოპერა.  დ. პუჩინის "тоска". 1933 - 1934 წწ. სახელმწიფო ოპერის 

თეატრი. დ. ანდღულაძის მონაწილეობით
ქაღალდი საშუალო

24381 91 ო.ბ.თ 232

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1933 - 1934 წწ. სახელმწიფო ოპერის 

თეატრი. რეჟისორი  ნ. სმოლიჩი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარო პ. სოკოლოვი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24382 91 ო.ბ.თ 233

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1933 - 1934 წწ. სახელმწიფო ოპერის 

თეატრი. დირიჟორი ე. მიქელაძე. მუსიკა ჯ. ვერდი. აიდას 

როლში ე.  ბოგოლეპოვა, ამნერის როლში ფ. მუხტაროვა, 

რადამეს როლში დ. ანდღულაძე, ამონასროს როლში პ. 

ამირანაშვილი

ქაღალდი საშუალო

24383 91 ო.ბ.თ 234

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1933 - 1934 წწ. 

რეჟისორი  ს. ინაშვილი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე. მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი

ქაღალდი საშუალო

24384 91 ო.ბ.თ 235

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 1933 - 1934 წწ. 

სახრეჟისორი  ს. ინაშვილი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი 

ს. ვირსალაძე. მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი

ქაღალდი საშუალო

24385 91 ო.ბ.თ 236

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1933 - 1934 წწ. 

სახრეჟისორი  ს. ინაშვილი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი 

ს. ვირსალაძე. 

ქაღალდი საშუალო

24386 91 ო.ბ.თ 237

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1933 - 1934 წწ. 

სახრეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. ს. 

გოძიაშვილის, ბ. ნეიმანის, გ. ქურხულის და სხვათა 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24387 91 ო.ბ.თ 238

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1933 - 1934 წწ. 

სახრეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. ს. 

გოძიაშვილის, ბ. ნეიმანის, გ. ქურხულის და სხვათა 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24388 91 ო.ბ.თ 239

ოპერა.  ოფენბახის "ჰოფმანის ზღაპრები". 1933 - 1934 წწ. 

სახდირიჟორი ა. გველესიანი. ა. დემიანენკოს, ლ. ისეცკის, მ. 

სუხიშვილის, შ. მამაცაშვილის და სხვათა მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24389 91 ო.ბ.თ 240

ოპერა.  "დემონი". 1933 - 1934 წწ. სახელმწიფო ოპერის თეატრი. 

რეჟისორი  ა. ბელსკი, ა. სარაჯიშვილი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. მუსიკა ა. რუბენშტეინი

ქაღალდი საშუალო

24390 91 ო.ბ.თ 241
ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1933 - 1934 წწ. სახრეჟისორი  

ნ. სმოლიჩი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი პ. სოკოლოვი 
ქაღალდი საშუალო

24391 91 ო.ბ.თ 242
ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1934 წ. სახელმწიფო ოპერის  

თეატრი. ა. წუწუნავას 35 წლის საიუბილეოდ
ქაღალდი საშუალო

24392 91 ო.ბ.თ 243

ბალეტი "დონ-კიხოტი". 1934 წ. სახელმწიფო ოპერისა და 

ბალეტის თეატრი. დირიჟორი ბ. ავეტისოვი. მხატვარი ი. 

ფარაჯანოვი. მუსიკა მინკუსი

ქაღალდი საშუალო

24393 91 ო.ბ.თ 244
სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი კარგი

24394 91 ო.ბ.თ 245
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი საშუალო

24395 91 ო.ბ.თ 246
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი საშუალო

24396 91 ო.ბ.თ 247
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი კარგი

24397 91 ო.ბ.თ 248
სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი მძიმე

24398 91 ო.ბ.თ 249

ოპერა.  "სამსონ და დალილა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ე. 

მიქელაძე. დალილას როლში ფ. მუხტაროვა, სამსონის როლში 

ნ. ქუმსიაშვილი, ქურუმის როლში პ. ამირანაშვილი

ქაღალდი საშუალო



24399 91 ო.ბ.თ 250

ოპერა.  "სამსონ და დალილა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ე. 

მიქელაძე. დალილას როლში ფ. მუხტაროვა, სამსონის როლში 

ნ. ქუმსიაშვილი, ქურუმის როლში პ. ამირანაშვილი

ქაღალდი საშუალო

24400 91 ო.ბ.თ 251

ოპერა.  "სამსონ და დალილა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ე. 

მიქელაძე. დალილას როლში ფ. მუხტაროვა, სამსონის როლში 

ნ. ქუმსიაშვილი, ქურუმის როლში პ. ამირანაშვილი

ქაღალდი საშუალო

24401 91 ო.ბ.თ 252

ოპერა.  "სამსონ და დალილა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ე. 

მიქელაძე. დალილას როლში ფ. მუხტაროვა, სამსონის როლში 

ნ. ქუმსიაშვილი, ქურუმის როლში მ. ბეზენსონი

ქაღალდი საშუალო

24402 91 ო.ბ.თ 253

ოპერა.  "ჩიო-ჩიო-სან", 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. ტალერი. 

დირიჟორი ე. მიქელაძე. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი საშუალო

24403 91 ო.ბ.თ 254

ოპერა.  "ჩიო-ჩიო-სან", 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. ტალერი. 

დირიჟორი ე. მიქელაძე. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი საშუალო

24404 91 ო.ბ.თ 255

ოპერა.  "ჯამბაზები", "სოფლის პატიოსნება". 1934 - 1935 წწ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  ბ. ტალერი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ი. 

ფარაჯანოვი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24405 91 ო.ბ.თ 256

ოპერა.  "ჯამბაზები", "სოფლის პატიოსნება". 1934 - 1935 წწ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  ბ. ტალერი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ი. 

ფარაჯანოვი. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

24406 91 ო.ბ.თ 257
ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი მ. ფაკინეტი
ქაღალდი საშუალო

24407 91 ო.ბ.თ 258
ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი მ. ფაკინეტი
ქაღალდი მძიმე

24408 91 ო.ბ.თ 259
ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი მ. ფაკინეტი
ქაღალდი კარგი

24409 91 ო.ბ.თ 260
ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი მ. ფაკინეტი
ქაღალდი კარგი

24410 91 ო.ბ.თ 261

პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

ინაშვილი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი საშუალო

24411 91 ო.ბ.თ 262

პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

ინაშვილი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი საშუალო

24412 91 ო.ბ.თ 263

პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

ინაშვილი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24413 91 ო.ბ.თ 264

პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

ინაშვილი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი პ. იორკინი

ქაღალდი მძიმე

24414 91 ო.ბ.თ 265

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ნ. სმოლიჩი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი პ. სოკოლოვი 

ქაღალდი კარგი



24415 91 ო.ბ.თ 266

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი.რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24416 91 ო.ბ.თ 267

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი.რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24417 91 ო.ბ.თ 268

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი.რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი საშუალო

24418 91 ო.ბ.თ 269

ოპერა.  "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე". 1934 - 1935 წწ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. 

დირიჟორი ს. ჩარექოვი

ქაღალდი საშუალო

24419 91 ო.ბ.თ 270

ოპერა.  "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე". 1934 - 1935 წწ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. 

დირიჟორი ს. ჩარექოვი

ქაღალდი საშუალო

24420 91 ო.ბ.თ 271

ოპერა.  "ფაუსტი" და" ვალპურგის ღამე". 1934 - 1935 წწ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  ა. სარაჯიშვილი. დირიჟორი ს. ჩარექოვი

ქაღალდი საშუალო

24421 91 ო.ბ.თ 272

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. 

ტალერი. დირიჟორი მ. ფაკინეტი

ქაღალდი კარგი

24422 91 ო.ბ.თ 273

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1934 - 1935 წწ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. 

დირიჟორი გ. ფაკინეტი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24423 91 ო.ბ.თ 274

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1934 - 1935 წწ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. 

დირიჟორი გ. ფაკინეტი

ქაღალდი საშუალო

24424 91 ო.ბ.თ 275

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1934 - 1935 წწ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. 

დირიჟორი ს. ჩარექოვი

ქაღალდი საშუალო

24425 91 ო.ბ.თ 276

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ე. მიქელაძე. ფ. 

მუხტაროვას მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24426 91 ო.ბ.თ 277

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ე. მიქელაძე. ფ. 

მუხტაროვას, დ. ანდღულაძის, გ. ვენაძის და ე. გასტენინას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24427 91 ო.ბ.თ 278

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ქოშები". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. 

ტალერი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24428 91 ო.ბ.თ 279

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ქოშები". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. 

ტალერი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24429 91 ო.ბ.თ 280

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ქოშები". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. 

ტალერი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24430 91 ო.ბ.თ 281

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ქოშები". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. 

ტალერი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24431 91 ო.ბ.თ 282

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. ტალერი. 

დირიჟორი ს. ჩარექოვი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი საშუალო



24432 91 ო.ბ.თ 283

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. ტალერი. 

დირიჟორი ს. ჩარექოვი

ქაღალდი კარგი

24433 91 ო.ბ.თ 284

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. ტალერი. 

დირიჟორი ს. ჩარექოვი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24434 91 ო.ბ.თ 285

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1934 - 1935 წწ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  ა. ფაღავა. დირიჟორი ე. მიქელაძე

ქაღალდი საშუალო

24435 91 ო.ბ.თ 286

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1934 - 1935 წწ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  ა. ფაღავა. დირიჟორი ე. მიქელაძე. მხატვარი ნ. 

ნადარეიშვილი

ქაღალდი კარგი

24436 91 ო.ბ.თ 287

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ნ. სმოლიჩი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი პ. სოკოლოვი 

ქაღალდი კარგი

24437 91 ო.ბ.თ 288

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ნ. სმოლიჩი. 

დირიჟორი ე. მიქელაძე. მხატვარი პ. სოკოლოვი 

ქაღალდი კარგი

24438 91 ო.ბ.თ 289

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ნ. სმოლიჩი. 

დირიჟორი ე. მიქელაძე

ქაღალდი კარგი

24439 91 ო.ბ.თ 290

ოპერა.  "თავადი იგორი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. ლოსკი. 

დირიჟორი ე. მიქელაძე

ქაღალდი კარგი

24440 91 ო.ბ.თ 291

ოპერა.  "ლაკმე". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. ტალერი. 

დირიჟორი ა. გველესიანი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24441 91 ო.ბ.თ 292

ოპერა.  უ. შექსპირის "ოტელო". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ე. მიქელაძე. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი საშუალო

24442 91 ო.ბ.თ 293

პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ნ. სმოლიჩი. 

დირიჟორი ს. ჩარეკოვი. მხატვარი პ. სოკოლოვი

ქაღალდი მძიმე

24443 91 ო.ბ.თ 294

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა პ. 

იორკინი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი საშუალო

24444 91 ო.ბ.თ 295

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა პ. 

იორკინი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24445 91 ო.ბ.თ 296

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა პ. 

იორკინი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24446 91 ო.ბ.თ 297

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა პ. 

იორკინი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24447 91 ო.ბ.თ 298

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა პ. 

იორკინი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24448 91 ო.ბ.თ 299

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1934 - 1935 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა პ. 

იორკინი. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი



24449 91 ო.ბ.თ 300

ბალეტი "დონ-კიხოტი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა პ. იორკინი. დირიჟორი 

ბ. ავეტისოვი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი მძიმე

24450 91 ო.ბ.თ 301

ბალეტი "დონ-კიხოტი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა პ. იორკინი. დირიჟორი 

ბ. ავეტისოვი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24451 91 ო.ბ.თ 302

ბალეტი "დონ-კიხოტი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა პ. იორკინი. დირიჟორი 

ბ. ავეტისოვი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24452 91 ო.ბ.თ 303

ბალეტი "დონ-კიხოტი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა პ. იორკინი. დირიჟორი 

ბ. ავეტისოვი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი საშუალო

24453 91 ო.ბ.თ 304

ბალეტი "დონ-კიხოტი". 1934 - 1935 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა პ. იორკინი. დირიჟორი 

ბ. ავეტისოვი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24454 91 ო.ბ.თ 305
სეზონის რეპერტუარი. 1935 - 1936 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრ
ქაღალდი კარგი

24455 91 ო.ბ.თ 306
состав труппы, репертуар. დასის შემდგენლობა. რეპერტუარი. 

1935 - 1936 წწ. სახელმწიფო ოპერის თეატრი
ქაღალდი კარგი

24456 91 ო.ბ.თ 307

ოპერა.  "ოტელო". 1935 - 1936 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ე. მიქელაძე. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24457 91 ო.ბ.თ 308

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1935 - 1936 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ე. მიქელაძ. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24458 91 ო.ბ.თ 309

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1935 - 1936 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24459 91 ო.ბ.თ 310

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1935 - 1936 წწ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. 

დირიჟორი გ. რეინარტ-შაევიჩი

ქაღალდი კარგი

24460 91 ო.ბ.თ 311
ოპერა.  "ფაუსტი", " ვალპურგის ღამე". 1935 - 1936 წწ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი პ. პელა
ქაღალდი კარგი

24461 91 ო.ბ.თ 312

ოპერა.  "ჯამბაზები". 1935 - 1936 წწ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. ტალერი. 

დირიჟორი გ. რეინერტ-შაევიჩი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24462 91 ო.ბ.თ 313
ოპერა.  დ. პუჩინის "ტოსკა". 1935 - 1936 წწ. ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ე. მიქელაძე
ქაღალდი კარგი

24463 91 ო.ბ.თ 314
ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1935 - 1936 წწ. ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი პ. პელა
ქაღალდი კარგი

24464 91 ო.ბ.თ 315

ოპერა.  ი. შტრაუსის "ბოშათა ბარონი". 1935 - 1936 წწ. ოპერისა 

და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  კ. არუთინოვი. 

დირიჟორი პ. პელა. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24465 91 ო.ბ.თ 316

ოპერა.  ი. შტრაუსის "ბოშათა ბარონი". 1936 წ. ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ვ. ბებუთოვი. 

მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24466 91 ო.ბ.თ 317
ოპერა.  ი. შტრაუსის "ბოშათა ბარონი". 1936 წ. ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი კარგი

24467 91 ო.ბ.თ 318
ოპერა.  "ტრუბადური". 1936 წ. ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი საშუალო



24468 91 ო.ბ.თ 319
ოპერა.  "რახილი". 1936 წ. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

თეატრი. დირიჟორი გ. რეინარტ-შაევიჩი
ქაღალდი საშუალო

24469 91 ო.ბ.თ 320

ოპერა.  "რახილი". 1936 წ. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

თეატრი. დირიჟორი გ. რეინარტ-შაევიჩი. მხატვარი ი. 

ფარაჯანოვი. ნ. კულეში.

ქაღალდი საშუალო

24470 91 ო.ბ.თ 321

სეზონის რეპერტუარი. 1936 - 1937 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ლენინის ორდენოსანი ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

24471 91 ო.ბ.თ 322

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე", "პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი 

ონეგინი", ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1936 - 1937წწ.  

ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ლენინის ორდენოსანი 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

24472 91 ო.ბ.თ 323

ოპერა.  მ. ბალანჩივაძის - "დარეჯან ცბიერი". 1936 - 1937 წწ. 

თბილისის  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. 

მხატვარი ს. ქობულაძე

ქაღალდი საშუალო

24473 91 ო.ბ.თ 324

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1936 - 1937 წწ. თბილისის  

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი მძიმე

24474 91 ო.ბ.თ 325

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1936 - 1937 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ლენინის ორდენოსანი ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო თეატრი. 

ქაღალდი მძიმე

24475 91 ო.ბ.თ 326

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1937 წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ლენინის ორდენოსანი ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი 

ა. მელიქ-ფაშაევი. მხატვარი ბ. ერდმანი

ქაღალდი კარგი

24476 91 ო.ბ.თ 327

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1937 წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ლენინის ორდენოსანი ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი 

ა. მელიქ-ფაშაევი. მხატვარი ბ. ერდმანი

ქაღალდი მძიმე

24477 91 ო.ბ.თ 328

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "ლატავრა". 1937 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ლენინის ორდენოსანი ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი დ. ძნელაძე. მუსიკა ზ. 

ფალიაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24478 91 ო.ბ.თ 329

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "латавра". 1937 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ლენინის ორდენოსანი ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი დ. ძნელაძე.  პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24479 91 ო.ბ.თ 330

სეზონის რეპერტუარი.  1937 - 1938 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24480 91 ო.ბ.თ 331

 ოპერა.  "севильский цирюльник"- "სევილიელი დალაქი". 1937 - 

1938 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. 

მხატვარი თ. თავაძე. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24481 91 ო.ბ.თ 332

ბალეტი "ესმერალდა". 1937 - 1938 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ლენინის ორდენოსანი ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ბალეტმაისტერი ვ. 

ლიტვინენკო. დირიჟორი ფ. ავეტისოვი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24482 91 ო.ბ.თ 333

ბალეტი "ესმერალდა". 1937 - 1938 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ლენინის ორდენოსანი ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ბალეტმაისტერი ვ. 

ლიტვინენკო. დირიჟორი ფ. ავეტისოვი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი საშუალო



24483 91 ო.ბ.თ 334

ბალეტი "эсмералда". 1937 - 1938 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ლენინის ორდენოსანი ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ბალეტმაისტერი ვ. 

ლიტვინენკო. დირიჟორი ფ. ავეტისოვი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24484 91 ო.ბ.თ 335

ოპერა.  ვ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1938 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ქუშიტაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

24485 91 ო.ბ.თ 336

ოპერა.  ვ. როსინის "севильсий цирюльник". 1938 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ქუშიტაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

24486 91 ო.ბ.თ 337

ოპერა.  დ. პუჩჩინის "тоска". 1938 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. კარსლიანი. ანონსი

ქაღალდი

24487 91 ო.ბ.თ 338

ოპერა.  "риголетто", "травиата", "севильский цирюльник".1938 წ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ს. მოსტოვის 

გასტროლი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

24488 91 ო.ბ.თ 339

ოპერა.  "евгений онегин", "царская невеста", паяцы".1938 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. კ. გრიგორიანის 

გასტროლი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

24489 91 ო.ბ.თ 340

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1938 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი საშუალო

24490 91 ო.ბ.თ 341

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1938 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24491 91 ო.ბ.თ 342

ბალეტი "есмеральда". 1938 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ბალეტმაისტერი ვ. ლიტვინენკო. 

დირიჟორი ბ. ავეტისოვი. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24492 91 ო.ბ.თ 343

სეზონის რეპერტუარი. 1938 - 1939 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24493 91 ო.ბ.თ 344

საზონის რეპერტუარი.  1938 - 1939 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24494 91 ო.ბ.თ 345

ოპერა.  "რიგოლეტო", "სევილიელი დალაქი", "დაისი". 1938 - 

1939 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. 

ბადრიძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24495 91 ო.ბ.თ 346

ოპერა.  "риголетто", "севильский цирюльник", "даиси". 1938 - 

1939 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. 

ბადრიძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24496 91 ო.ბ.თ 347

ოპერა.  ვ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1938 - 1939 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი



24497 91 ო.ბ.თ 348

ოპერა.  ვ. როსინის "севильский цирюльник". 1938 - 1939 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

24498 91 ო.ბ.თ 349

ოპერა.  ვ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1938 - 1939 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

24499 91 ო.ბ.თ 350

ოპერა.  ვ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1938 - 1939 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი საშუალო

24500 91 ო.ბ.თ 351

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1938 - 1939 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  კ. 

პატარაძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ლ. 

გუდიაშვილი

ქაღალდი საშუალო

24501 91 ო.ბ.თ 352

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1938 - 1939 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  კ. 

პატარაძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ლ. 

გუდიაშვილი

ქაღალდი კარგი

24502 91 ო.ბ.თ 353

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1938 - 1939 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  კ. 

პატარაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ლ. 

გუდიაშვილი

ქაღალდი საშუალო

24503 91 ო.ბ.თ 354

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1938 - 1939 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

გამრეკელი

ქაღალდი მძიმე

24504 91 ო.ბ.თ 355

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1938 - 1939 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

სარაჯიშვილი. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. 

ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24505 91 ო.ბ.თ 356

ბალეტი "ესმერალდა". 1938 - 1939 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ბალეტმაისტერი ვ. 

ლიტვინენკო. დირიჟორი ფ. ავეტისოვი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24506 91 ო.ბ.თ 357

ბალეტი "ესმერალდა". 1938 - 1939 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ბალეტმაისტერი ვ. 

ლიტვინენკო. დირიჟორი ფ. ავეტისოვი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24507 91 ო.ბ.თ 358

ბალეტი "გედების ტბა". 1938 - 1939 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ბალეტმაისტერი ვ. 

ლიტვინენკო. დირიჟორი ბ. ავეტისოვი. მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24508 91 ო.ბ.თ 359

ბალეტი "გედების ტბა". 1938 - 1939 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ბალეტმაისტერი ვ. 

ლიტვინენკო. დირიჟორი ბ. ავეტისოვი. მუსიკა პ. ჩაიკოვსკი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



24509 91 ო.ბ.თ 360

ბალეტი "дон-кихот". 1938 - 1939 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. გორსკი. 

დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24510 91 ო.ბ.თ 361

ბალეტი "დონ-კიხოტი" ა. კრეინის "ლაურენსია". 1938 - 1939 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

გორსკი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე. ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24511 91 ო.ბ.თ 362

ბალეტი "დონ-კიხოტი", ა. კრეინის "ლაურენსია". 1938 - 1939 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

გორსკი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე. ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24512 91 ო.ბ.თ 363

ბალეტი "დონ-კიხოტი", "ჟიზელი". 1938 - 1939 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

გორსკი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა, ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი ს. ვირსალაძე. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილობით

ქაღალდი მძიმე

24513 91 ო.ბ.თ 364

ბალეტი "дон-кихот", "жизель". 1938 - 1939 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. გორსკი. 

დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა, ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი ს. ვირსალაძე. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24514 91 ო.ბ.თ 365

ბალეტი "тщетная предосторожность", "бахчисарайский фонтан", 

"эсмеральда". 1938 - 1939 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი.დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორები ი. 

ფალიაშვილი, ს. გორსკი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24515 91 ო.ბ.თ 366

ბალეტი "ბახჩისარაის შადრევანი". 1938 - 1939 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ს. 

სერგეევი. დირიჟორი ს. გორსკი. ტ. ვეჩესლოვას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24516 91 ო.ბ.თ 367

ბალეტი "бахчисарайский фонтан". 1938 - 1939 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ს. 

სერგეევი. დირიჟორი ს. გორსკი. ტ. ვეჩესლოვას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24517 91 ო.ბ.თ 368

ოპერა.  შ. თაქთაქიშვილის "депутат". 1939 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. აღსაბაძე. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

24518 91 ო.ბ.თ 369

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1939 წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24519 91 ო.ბ.თ 370

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1939 წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



24520 91 ო.ბ.თ 371

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1939 წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24521 91 ო.ბ.თ 372

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1939 წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი მძიმე

24522 91 ო.ბ.თ 373

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1939 წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი მძიმე

24523 91 ო.ბ.თ 374

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1939 წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24524 91 ო.ბ.თ 375

ოპერა.  ნ. რიმსკი-კორსაკოვის "მეფის საცოლე". 1939 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი  ი. შარლმანი

ქაღალდი კარგი

24525 91 ო.ბ.თ 376

ოპერა.  დ. პუჩინის "тоска". 1939 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. 

ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24526 91 ო.ბ.თ 377

ოპერა.  ო. ჩიშკოს "ჯავშნოსანი პოტიომკინი". 1939 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

შარლემანი

ქაღალდი საშუალო

24527 91 ო.ბ.თ 378

ოპერა.  ო. ჩიშკოს "ჯავშნოსანი პოტიომკინი". 1939 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

შარლემანი

ქაღალდი საშუალო

24528 91 ო.ბ.თ 379

ოპერა.  ო. ჩიშკოს "ჯავშნოსანი პოტიომკინი". 1939 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

შარლემანი

ქაღალდი მძიმე

24529 91 ო.ბ.თ 380

ოპერა.  ო. ჩიშკოს "ჯავშნოსანი პოტიომკინი". 1939 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

შარლემანი

ქაღალდი მძიმე

24530 91 ო.ბ.თ 381

ოპერა.  ო. ჩიშკოს "броненосец потемкин". 1939 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

შარლემანი

ქაღალდი კარგი

24531 91 ო.ბ.თ 382

ოპერა.  ო. ჩიშკოს "броненосец потемкин". 1939 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

შარლემანი

ქაღალდი საშუალო



24532 91 ო.ბ.თ 383

ოპერა.  ო. ჩიშკოს "броненосец потемкин". 1939 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

შარლემანი

ქაღალდი კარგი

24533 91 ო.ბ.თ 384

ოპერა.  ო. ჩიშკოს "броненосец потемкин". 1939 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

შარლემანი

ქაღალდი კარგი

24534 91 ო.ბ.თ 385

ოპერა.  ი. რიმსკი-კორსაკოვის "царская невеста". 1939 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი მძიმე

24535 91 ო.ბ.თ 386

ოპერა.  ი. რიმსკი-კორსაკოვის "царская невеста". 1939 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი საშუალო

24536 91 ო.ბ.თ 387

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1939 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24537 91 ო.ბ.თ 388

ოპერა.  დ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1939 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

24538 91 ო.ბ.თ 389

ოპერა.  დ. როსინის "севильский цирюльник". 1939 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

24539 91 ო.ბ.თ 390

სეზონის რეპერტუარი. 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24540 91 ო.ბ.თ 391

репертуар сезона. სეზონის რეპერტუარი.1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24541 91 ო.ბ.თ 392

состав труппы. დასის შემადგენლობა. 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24542 91 ო.ბ.თ 393

состав труппы. 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24543 91 ო.ბ.თ 394

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  კ. 

პატარაძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ლ. 

გუდიაშვილი

ქაღალდი კარგი

24544 91 ო.ბ.თ 395

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  კ. 

პატარაძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ლ. 

გუდიაშვილი

ქაღალდი კარგი

24545 91 ო.ბ.თ 396

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  კ. 

პატარაძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ლ. 

გუდიაშვილი

ქაღალდი კარგი



24546 91 ო.ბ.თ 397

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  კ. 

პატარაძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ლ. 

გუდიაშვილი

ქაღალდი კარგი

24547 91 ო.ბ.თ 398

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  კ. 

პატარაძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ლ. 

გუდიაშვილი

ქაღალდი კარგი

24548 91 ო.ბ.თ 399

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  კ. 

პატარაძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ლ. 

გუდიაშვილი

ქაღალდი კარგი

24549 91 ო.ბ.თ 400

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე 

ქაღალდი კარგი

24550 91 ო.ბ.თ 401

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე 

ქაღალდი კარგი

24551 91 ო.ბ.თ 402

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, დ. მირცხულავა. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე . ვ. სარაჯიშვილის გარდაცვალების 15 

სლისთავისადმი მიძღვლინი დადგმა

ქაღალდი კარგი

24552 91 ო.ბ.თ 403

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, დ. მირცხულავა. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე . ვ. სარაჯიშვილის გარდაცვალების 15 

სლისთავისადმი მიძღვნილი დადგმა

ქაღალდი კარგი

24553 91 ო.ბ.თ 404

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, დ. მირცხულავა. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე . ვ. სარაჯიშვილის გარდაცვალების 15 

სლისთავისადმი მიძღვნილი დადგმა

ქაღალდი კარგი

24554 91 ო.ბ.თ 405

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, დ. მირცხულავა. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე . ვ. სარაჯიშვილის გარდაცვალების 15 

სლისთავისადმი მიძღვნილი დადგმა

ქაღალდი კარგი

24555 91 ო.ბ.თ 406

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე . 

მონაწილეობენ: ზ. გაიდაის და ნ. პლატონოვი

ქაღალდი საშუალო



24556 91 ო.ბ.თ 407

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე. 

მონაწილეობენ: ზ. გაიდაი და ნ. პლატინოვი

ქაღალდი კარგი

24557 91 ო.ბ.თ 408

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "ლატავრა". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი დ. ძნელაძე

ქაღალდი კარგი

24558 91 ო.ბ.თ 409

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "ლატავრა". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი დ. ძნელაძე

ქაღალდი საშუალო

24559 91 ო.ბ.თ 410

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "ლატავრა". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი დ. ძნელაძე

ქაღალდი საშუალო

24560 91 ო.ბ.თ 411

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

24561 91 ო.ბ.თ 412

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24562 91 ო.ბ.თ 413

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1939 - 1940 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

გამრეკელი

ქაღალდი კარგი

24563 91 ო.ბ.თ 414

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1939 - 1940 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. წარმოდგენა 

მოსწავლეთეთვის

ქაღალდი კარგი

24564 91 ო.ბ.თ 415

ოპერა.  ნ. რიმსკი-კორსაკოვის "მეფის საცოლე". 1939 - 1940 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი  ი. შარლმანი

ქაღალდი კარგი

24565 91 ო.ბ.თ 416

ოპერა.  ნ. რიმსკი-კორსაკოვის "მეფის საცოლე". 1939 - 1940 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი  ი. შარლმანი

ქაღალდი კარგი

24566 91 ო.ბ.თ 417

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. 

მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24567 91 ო.ბ.თ 418

ოპერა.  ბ. ასაფიევის "ბაღჩისარაის შადრევანი". 1939 - 1940 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

სერგეევი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი

ქაღალდი კარგი



24568 91 ო.ბ.თ 419

ოპერა.  ბ. ასაფიევის "ბაღჩისარაის შადრევანი". 1939 - 1940 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

სერგეევი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი

ქაღალდი კარგი

24569 91 ო.ბ.თ 420

ოპერა. ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24570 91 ო.ბ.თ 421

ოპერა. ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24571 91 ო.ბ.თ 422

ოპერა.  ჯ. ვერდიას "რიგოლეტო". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი მ. 

ბუხბინდერი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24572 91 ო.ბ.თ 423

ოპერა.  ჯ. ვერდიას "რიგოლეტო". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი მ. 

ბუხბინდერი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი საშუალო

24573 91 ო.ბ.თ 424

ოპერა.  ჯ. ვერდიას "რიგოლეტო". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი მ. 

ბუხბინდერი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24574 91 ო.ბ.თ 425

ოპერა.  ჯ. ვერდიას "риголето". 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარი ი. ასკურაბა. ოპერა.  დაიდგა სოჭის სახელმწიფო 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

24575 91 ო.ბ.თ 426

ოპერა.  შ. თაქთაქიშვილის "დეპუტატი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. ბალეტმაისტერი დ. 

ჯავრიშვილი. მხატვარი ი. შარლემანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24576 91 ო.ბ.თ 427

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

24577 91 ო.ბ.თ 428

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

24578 91 ო.ბ.თ 429

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სან". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24579 91 ო.ბ.თ 430

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სან". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი. მონაწილეობენ ზ. 

გაიდაი და ნ. პლატონოვი

ქაღალდი კარგი

24580 91 ო.ბ.თ 431

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი



24581 91 ო.ბ.თ 432

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24582 91 ო.ბ.თ 433

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24583 91 ო.ბ.თ 434

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24584 91 ო.ბ.თ 435

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24585 91 ო.ბ.თ 436

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი. 

მონაწილეობენ ზ. გაიდა და ნ. პლატონოვა

ქაღალდი კარგი

24586 91 ო.ბ.თ 437

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 

1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. დ. ბადრიძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24587 91 ო.ბ.თ 438

ოპერა.  რიმსკი კორსაკოვის "მეფის საცოლე", ჟ. ბიზეს 

"კარმენი". 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ფ. მუხტაროვას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24588 91 ო.ბ.თ 439

ოპერა.  რიმსკი კორსაკოვის "მეფის საცოლე", ჟ. ბიზეს 

"კარმენი". 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ფ. მუხტაროვას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24589 91 ო.ბ.თ 440

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ფ. მუხტაროვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24590 91 ო.ბ.თ 441

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ფ. მუხტაროვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24591 91 ო.ბ.თ 442

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა, შ. აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24592 91 ო.ბ.თ 443

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი" ჯ. ვერდის "აიდა". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. დროზდოვის 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24593 91 ო.ბ.თ 444

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი" ჯ. ვერდის "აიდა", ლეონკავალოს 

"ჯამბაზები" და "პოლოველთა ცეკვები" ოპერიდან "თავადი 

იგორი" . 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ა. დროზდოვის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



24594 91 ო.ბ.თ 445

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. პუჩინის 

"ტოსკა". 1939 - 1940 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ს. დაჩენკოს მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24595 91 ო.ბ.თ 446

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

ინაშვილი. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24596 91 ო.ბ.თ 447

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

24597 91 ო.ბ.თ 448

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1939 - 1940 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

შარლემანი

ქაღალდი კარგი

24598 91 ო.ბ.თ 449

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1940 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. შარლემანი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24599 91 ო.ბ.თ 450

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 1940 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. შარლემანი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24600 91 ო.ბ.თ 451

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1940 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მონაწილეობენ ა. 

ჭიაურელი, ს. ღამბაშიძე, მ. ექსანიშვილი, ნ. ელიოზიშვილი, ზ. 

ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

24601 91 ო.ბ.თ 452

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1940 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მონაწილეობენ ა. 

ჭიაურელი, ს. ღამბაშიძე, მ. ექსანიშვილი, ნ. ელიოზიშვილი, ზ. 

ფალიაშვილი

ქაღალდი მძიმე

24602 91 ო.ბ.თ 453

ბალეტი"კოპელია". 1940 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ბალეტმაისტერი ს. სერგეევი. 

დირიჟორი დ. დიმიტრიევი. მხატვარი ა. დოროშკო

ქაღალდი კარგი

24603 91 ო.ბ.თ 454

ბალეტი"კოპელია". 1940 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ბალეტმაისტერი ს. სერგეევი. 

დირიჟორი დ. დიმიტრიევი. მხატვარი ა. დოროშკო

ქაღალდი კარგი

24604 91 ო.ბ.თ 455

ბალეტი"კოპელია". 1940 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ბალეტმაისტერი ს. სერგეევი. 

დირიჟორი დ. დიმიტრიევი. მხატვარი ა. დოროშკო

ქაღალდი კარგი

24605 91 ო.ბ.თ 456

ბალეტი"კოპელია". 1940 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ბალეტმაისტერი ს. სერგეევი. 

დირიჟორი დ. დიმიტრიევი. მხატვარი ა. დოროშკო

ქაღალდი კარგი

24606 92 ო.ბ.თ 457

სეზონის რეპერტუარი. 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



24607 92 ო.ბ.თ 458

სეზონის რეპერტუარი. 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24608 92 ო.ბ.თ 459

состав труппы. 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24609 92 ო.ბ.თ 460

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24610 92 ო.ბ.თ 461

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24611 92 ო.ბ.თ 462

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24612 92 ო.ბ.თ 463

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "како  качаги". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24613 92 ო.ბ.თ 464

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "како  качаги". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24614 92 ო.ბ.თ 465

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24615 92 ო.ბ.თ 466

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24616 92 ო.ბ.თ 467

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24617 92 ო.ბ.თ 468

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24618 92 ო.ბ.თ 469

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24619 92 ო.ბ.თ 470

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "како качаги". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟურული. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი



24620 92 ო.ბ.თ 471

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

გამრეკელი

ქაღალდი კარგი

24621 92 ო.ბ.თ 472

ოპერა.  გ. კილაძის "Ладо Кецховели"-"ლადო კეცხოველი". 1940 - 

1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  შ. აღსაბაძე.  დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. 

მხატვარი ი. გამრეკელი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24622 92 ო.ბ.თ 473

ოპერა.  სენ-სანსის "სამსონ და დალილა". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ქურხული. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24623 92 ო.ბ.თ 474

ოპერა.  სენ-სანსის "სამსონ და დალილა". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ფ. მუხტაროვას 

მონაწილეობთ

ქაღალდი საშუალო

24624 92 ო.ბ.თ 475

ოპერა.  სენ-სანსის "самсон и далила". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ფ. მუხტაროვას 

მონაწილეობთ

ქაღალდი საშუალო

24625 92 ო.ბ.თ 476

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი საშუალო

24626 92 ო.ბ.თ 477

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ფ. მუხტაროვას 

მონაწიეობით

ქაღალდი კარგი

24627 92 ო.ბ.თ 478

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ფ. მუხტაროვას, ი. რზაევას 

და ს. ინაშვილის  მონაწიეობით

ქაღალდი კარგი

24628 92 ო.ბ.თ 479

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24629 92 ო.ბ.თ 480

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24630 92 ო.ბ.თ 481

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24631 92 ო.ბ.თ 482

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24632 92 ო.ბ.თ 483

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი



24633 92 ო.ბ.თ 484

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24634 92 ო.ბ.თ 485

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24635 92 ო.ბ.თ 486

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "ლაშქარა". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკალაძე

ქაღალდი კარგი

24636 92 ო.ბ.თ 487

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24637 92 ო.ბ.თ 488

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24638 92 ო.ბ.თ 489

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

24639 92 ო.ბ.თ 490

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

24640 92 ო.ბ.თ 491

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პ. ნორცოვის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24641 92 ო.ბ.თ 492

ოპერა.  იონა ტუსკიას "სამშობლო". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. ლიბრეტო ა. ვასაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24642 92 ო.ბ.თ 493

ოპერა.  ი. ტუსკიას "სამშობლო". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. ლიბრეტო ა. ვასაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24643 92 ო.ბ.თ 494

ოპერა.  ი. ტუსკიას "სამშობლო". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. ლიბრეტო ა. ვასაძე

ქაღალდი კარგი

24644 92 ო.ბ.თ 495

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24645 92 ო.ბ.თ 496

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. ბადრიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



24646 92 ო.ბ.თ 497

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24647 92 ო.ბ.თ 498

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24648 92 ო.ბ.თ 499

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", პ. 

ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. ბადრიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24649 92 ო.ბ.თ 500

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", "რიგოლეტო", პ. ჩაიკოვსკის 

"ევგენი ონეგინი". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დ. ბადრიძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24650 92 ო.ბ.თ 501

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата",  "риголетто", პ. ჩაიკოვსკის 

"евгений онегин". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დ. ბადრიძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24651 92 ო.ბ.თ 502

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата",  "риголетто", პ. ჩაიკოვსკის 

"евгений онегин". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დ. ბადრიძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24652 92 ო.ბ.თ 503

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა",  "ტრუბადური". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ი. ვოლიტოვსკაის 

და ს. დანენკოს მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24653 92 ო.ბ.თ 504

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ზ. ფალიაშვილის 

"აბესალომ და ეთერი". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა, შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი, ო. დიმიტრიადი. მხატვარი 

ი. შარლემანი. ი. გამრეკელი

ქაღალდი კარგი

24654 92 ო.ბ.თ 505

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин", ზ. ფალიაშვილის 

"абесалом и этери". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა, შ. აღსაბაძე. 

დირიჟორი მ. ბუხბინდერი, ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. 

შარლემანი. ი. გამრეკელი

ქაღალდი კარგი

24655 92 ო.ბ.თ 506

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. ვერდის "ტრავიატა", 

ბიზეს "კარმენი", ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1940 - 1941 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პ. 

ნორცოვის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24656 92 ო.ბ.თ 507

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин", ჯ. ვერდის "травиата", 

ბიზეს "Кармен", ჯ. როსინის "севильский цирюльник". 1940 - 1941 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პ. 

ნორცოვის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



24657 92 ო.ბ.თ 508

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული", ოპერა.  ზ. 

ფალიაშვილის "დაისი". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბალეტმაისტერი სერგეევი. 

მხატვარი ი. გამრეკელი. ლიბრეტო გ. ლეონიძე. დ. ბადრიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24658 92 ო.ბ.თ 509

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "сердце гор", ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის 

"даиси". 1940 - 1941 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. დ. ბადრიძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24659 92 ო.ბ.თ 510

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "сердце гор". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

სერგეევი. დირიჟორი დ. დიმიტრიევი. მხატვარი ი. გამრეკელი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24660 92 ო.ბ.თ 511

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

სერგეევი. დირიჟორი დ. დიმიტრიევი. მხატვარი ი. გამრეკელი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24661 92 ო.ბ.თ 512

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

სერგეევი. დირიჟორი დ. დიმიტრიევი. მხატვარი ი. გამრეკელი

ქაღალდი კარგი

24662 92 ო.ბ.თ 513

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

სერგეევი. დირიჟორი დ. დიმიტრიევი. მხატვარი ი. გამრეკელი

ქაღალდი საშუალო

24663 92 ო.ბ.თ 514

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

სერგეევი. დირიჟორი დ. დიმიტრიევი. მხატვარი ი. გამრეკელი

ქაღალდი მძიმე

24664 92 ო.ბ.თ 515

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1940 - 1941 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

სერგეევი. დირიჟორი დ. დიმიტრიევი. მხატვარი ა. უშინი

ქაღალდი მძიმე

24665 92 ო.ბ.თ 516

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1940 - 1941 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24666 92 ო.ბ.თ 517

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "сердце гор", 1940 - 1941 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. ბადრიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24667 92 ო.ბ.თ 518

სეზონის რეპერტუარი. 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24668 92 ო.ბ.თ 519

სეზონის რეპერტუარი. 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24669 92 ო.ბ.თ 520

რეპერტუარი. 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24670 92 ო.ბ.თ 521

რეპერტუარი. 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



24671 92 ო.ბ.თ 522

რეპერტუარი. 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24672 92 ო.ბ.თ 523

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "русалка" - "ქალთევზა". 1941 - 1942 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24673 92 ო.ბ.თ 524

ოპერა.  ი. გოკიელის "პატარა კახი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

გამრეკელი. ლიბრეტო შ, დადიანი და შ. აღსაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24674 92 ო.ბ.თ 525

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24675 92 ო.ბ.თ 526

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი საშუალო

24676 92 ო.ბ.თ 527

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24677 92 ო.ბ.თ 528

ოპერა.  მ. პოლიტოვ-ივანოვის "ღალატი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24678 92 ო.ბ.თ 529

ოპერა.  მ. პოლიტოვ-ივანოვის "ღალატი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24679 92 ო.ბ.თ 530

ოპერა.  მ. პოლიტოვ-ივანოვის "ღალატი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24680 92 ო.ბ.თ 531

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24681 92 ო.ბ.თ 532

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24682 92 ო.ბ.თ 533

ოპერა.  ჟ. მასნეს "ვერთერი". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი საშუალო

24683 92 ო.ბ.თ 534

ოპერა.  ჟ. მასნეს "ვერთერი". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ე. სპასკი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



24684 92 ო.ბ.თ 535

ოპერა.  ჟ. ოფენბახის "გოფმანის ზღაპრები". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ს. სტოლერმანი. მხატვარი ე. 

ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24685 92 ო.ბ.თ 536

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24686 92 ო.ბ.თ 537

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი. ბალეტმაისტერი ვ. ლიტვინენკო

ქაღალდი კარგი

24687 92 ო.ბ.თ 538

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24688 92 ო.ბ.თ 539

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24689 92 ო.ბ.თ 540

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი საშუალო

24690 92 ო.ბ.თ 541

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და "ვალპურგის ღამე". 1941 - 1942 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი საშუალო

24691 92 ო.ბ.თ 542

ოპერა.  ა. ბოროდინის "თავადი იგორი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ს. სტოლერმანი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. ანონსი

ქაღალდი მძიმე

24692 92 ო.ბ.თ 543

ოპერა.  ა. ბოროდინის "თავადი იგორი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ს. სტოლერმანი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24693 92 ო.ბ.თ 544

ოპერა.  ა. ბოროდინის "თავადი იგორი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ს. სტოლერმანი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24694 92 ო.ბ.თ 545

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1941 - 1942 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ი. გამრეკელი

ქაღალდი კარგი

24695 92 ო.ბ.თ 546

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1941 - 1942 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ი. გამრეკელი

ქაღალდი კარგი



24696 92 ო.ბ.თ 547

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ი. გამრეკელი

ქაღალდი კარგი

24697 92 ო.ბ.თ 548

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი

ქაღალდი კარგი

24698 92 ო.ბ.თ 549

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. ბალეტმაისტერი ვ. ლიტვინენკო. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24699 92 ო.ბ.თ 550

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24700 92 ო.ბ.თ 551

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24701 92 ო.ბ.თ 552

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24702 92 ო.ბ.თ 553

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24703 92 ო.ბ.თ 554

ოპერა.  ჟ. გალევის "რახილი". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24704 92 ო.ბ.თ 555

ოპერა.  ჟ. გალევის "რახილი". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ქურხული. 

დირიჟორი მ. შტეიმანი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24705 92 ო.ბ.თ 556

ოპერა.  ჟ. გალევის "რახილი". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ქურხული. 

დირიჟორი მ. შტეიმანი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24706 92 ო.ბ.თ 557

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24707 92 ო.ბ.თ 558

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24708 92 ო.ბ.თ 559

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი მ. შტეიმანი

ქაღალდი კარგი

24709 92 ო.ბ.თ 560

ოპერა.  ი. შტრაუსის "ბოშათა ბარონი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ტექსტი გ. იარონი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



24710 92 ო.ბ.თ 561

ოპერა.  ი. შტრაუსის "ბოშათა ბარონი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ტექსტი გ. იარონი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24711 92 ო.ბ.თ 562

ოპერა.  ი. შტრაუსის "ბოშათა ბარონი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ა. სტასევიჩი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. ტექსტი გ. იარონი

ქაღალდი კარგი

24712 92 ო.ბ.თ 563

ოპერა.  კ. სენ-სანსის "სამსონ და დალილა". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი

ქაღალდი კარგი

24713 92 ო.ბ.თ 564

ოპერა.  კ. სენ-სანსის "სამსონ და დალილა". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი

ქაღალდი საშუალო

24714 92 ო.ბ.თ 565

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

24715 92 ო.ბ.თ 566

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

24716 92 ო.ბ.თ 567

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

24717 92 ო.ბ.თ 568

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

24718 92 ო.ბ.თ 569

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი

ქაღალდი კარგი

24719 92 ო.ბ.თ 570

ოპერა.  რ. ლეონკავალოს "ჯამბაზები". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი გ. 

კილაძე. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24720 92 ო.ბ.თ 571

ოპერა.  რ. ლეონკავალოს "ჯამბაზები". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი გ. 

კილაძე

ქაღალდი საშუალო

24721 92 ო.ბ.თ 572

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

24722 92 ო.ბ.თ 573

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

24723 92 ო.ბ.თ 574

ოპერა.  ი. ტუსკიას "სამშობლო". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. ვასაძე. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. პრემიერა. ანონსი

ქაღალდი კარგი



24724 92 ო.ბ.თ 575

ოპერა.  ი. ტუსკიას "სამშობლო". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. ვასაძე. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო

24725 92 ო.ბ.თ 576

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ნ. რიმსკი-კორსაკოვის "царская 

невеста", "в гостях у макара". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24726 92 ო.ბ.თ 577

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი", ა. ბოროდინის "თავადი იგორი", 

შ. ჰუნოს "ფაუსტი". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24727 92 ო.ბ.თ 578

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1941 - 

1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

დირიჟორი ს. სტოლერმანი, დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

24728 92 ო.ბ.თ 579

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", კ. სენ-სანის "სამსონ და დალილა", ა. 

ბოროდინის "თავადი იგორი". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ს. სტოლერმანი, 

ო. დიმიტრიადი

ქაღალდი კარგი

24729 92 ო.ბ.თ 580

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. გამრეკელი. 

პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

24730 92 ო.ბ.თ 581

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1941 - 1942 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი

ქაღალდი კარგი

24731 92 ო.ბ.თ 582

ბალეტი "შოპენიანა". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ს. ვირსალაძე. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24732 92 ო.ბ.თ 583

ბალეტი "შოპენიანა". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ს. ვირსალაძე. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24733 92 ო.ბ.თ 584

ბალეტი "шопениана". 1941 - 1942 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ს. ვირსალაძე. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით. ხელით დაწერილი აფიშა

ქაღალდი კარგი

24734 92 ო.ბ.თ 585

სეზონის რეპერტუარი. 1942 - 1943 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24735 92 ო.ბ.თ 586

სეზონის რეპერტუარი. 1942 - 1943 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24736 92 ო.ბ.თ 587

სეზონის რეპერტუარი. 1942 - 1943 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24737 92 ო.ბ.თ 588

ოპერა.  ი. გოკიელის "პატარა კახი". 1942 - 1943 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

გამრეკელი. ლიბრეტო შ, დადიანი და შ. აღსაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო



24738 92 ო.ბ.თ 589

ოპერა.  ი. გოკიელის "პატარა კახი". 1942 - 1943 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

გამრეკელი. ლიბრეტო შ, დადიანი და შ. აღსაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24739 92 ო.ბ.თ 590

ოპერა.  ი. გოკიელის "патара-кахи". 1942 - 1943 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

გამრეკელი. ლიბრეტო შ, დადიანი და შ. აღსაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24740 92 ო.ბ.თ 591

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1942 - 1943 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24741 92 ო.ბ.თ 592

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1942 - 1943 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24742 92 ო.ბ.თ 593

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1942 - 1943 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24743 92 ო.ბ.თ 594

ოპერა.  ბ. ავეტისოვის "ლტოლვინი", რ. ლეონკავალოს 

"ჯამბაზები". 1942 - 1943 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი 

ო. დიმიტრიადი, გ. კილაძე. მხატვარი ი. გამრეკელი

ქაღალდი მძიმე

24744 92 ო.ბ.თ 595

ოპერა.  ბ. ავეტისოვის "беглец"- "ლტოლვილი", რ. 

ლეონკავალოს "паяцы"-"ჯამბაზები". 1942 - 1943 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი, გ. კილაძე. მხატვარი 

ი. გამრეკელი

ქაღალდი კარგი

24745 92 ო.ბ.თ 596

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1942 - 1943 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ე. ახვლედიანი. 

პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24746 92 ო.ბ.თ 597

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1942 - 1943 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ე. ახვლედიანი. 

პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24747 92 ო.ბ.თ 598

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1942 - 1943 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ე. ახვლედიანი. 

პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

24748 92 ო.ბ.თ 599

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1942 - 1943 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ე. ახვლედიანი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24749 92 ო.ბ.თ 600

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1942 - 1943 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ე. ახვლედიანი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



24750 92 ო.ბ.თ 601

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს "паяцы". 1942 - 1943 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი

ქაღალდი კარგი

24751 92 ო.ბ.თ 602

ოპერა.  ნ. რიმსკი-კორსაკოვის "მეფის საცოლე". 1942 - 1943 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

24752 92 ო.ბ.თ 603

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1942 - 1943 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24753 92 ო.ბ.თ 604

ბალეტი "დონ-კიხოტი". 1942 - 1943 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე. მ. 

სემიონოვას და ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24754 92 ო.ბ.თ 605

ბალეტი. მინკუსის "დონ კიხოტი". 1942 - 1943 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე. 

მ. სემიონოვას და ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24755 92 ო.ბ.თ 606

ოპერეტა. ი. შტარუსის  "ბოშათა ბარონი". 1943 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ს. სტოლერმანი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24756 92 ო.ბ.თ 607

ოპერეტა "ბოშათა ბარონი". 1943 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ს. სტოლერმანი. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24757 92 ო.ბ.თ 608

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", "აბესალომ და ეთერი". 1943 

წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  ა. წუწუნავა, მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი, გ. კილაძე. მხატვარი ს. ვირსალაძე, ე. 

ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი

24758 92 ო.ბ.თ 609

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1943 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  პ. ნიჟარაძე. 

დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24759 92 ო.ბ.თ 610

ბალეტი"შოპენიანა", ოპერა.  "ყივჩაღთა ცეკვები". 1943 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი გ. 

კილაძე, ს. სტოლერმანი

ქაღალდი კარგი

24760 92 ო.ბ.თ 611

ოპერა.  პ. ჩიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", "პიკის ქალი". 1943 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, ო. დიმიტრიადი. 

მხატვარი ი. შარლემანი. წარმოდგენა მიეძღვნა პ. ჩაიკოვსკის 

გარდაცვალების 50 წლისთავს

ქაღალდი კარგი

24761 92 ო.ბ.თ 612

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს "ჯამბაზები", ბ. ავეტისოვის 

"ლტოლვილი". 1943 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა, მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი გ. 

კილაძე, ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ე. სპასკი, ი. გამრეკელი. 

პრემიერა 

ქაღალდი კარგი



24762 92 ო.ბ.თ 613

ბალეტი "დონ-კიხოტი". 1943 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი.  დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე. ნ. დუდინსკაიას და ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24763 92 ო.ბ.თ 614

ბალეტი "დონ-კიხოტი". 1943 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

24764 92 ო.ბ.თ 615

ბალეტი "дои-кихот". 1943 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

24765 92 ო.ბ.თ 616

სეზონის რეპერტუარი. 1943 - 1944 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24766 92 ო.ბ.თ 617

სეზონის რეპერტუარი. 1943 - 1944 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24767 92 ო.ბ.თ 618

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1943 - 1944 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი

24768 92 ო.ბ.თ 619

სეზონის რეპერტუარი. 1944 - 1945 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24769 92 ო.ბ.თ 620

ოპერა.  ა. მაჭავარიანის "დედა და შვილი", ბალეტი "შოპენიანა".  

1945 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  შ. აღსაბაძე, ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი გ. კილაძე, ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი კ. სანაძე, ს. ვირსალაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24770 92 ო.ბ.თ 621

ოპერა.  ა. მაჭავარიანის "мать и сын", ბალეტი "шопениана".  

1945 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  

რეჟისორი  შ. აღსაბაძე, ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი გ. კილაძე, ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი კ. სანაძე, ს. ვირსალაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24771 92 ო.ბ.თ 622

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ბოჰემა". 1945 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ა. ცესევიჩი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

24772 92 ო.ბ.თ 623

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ბოჰემა". 1945 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ა. ცესევიჩი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

24773 92 ო.ბ.თ 624

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ბოჰემა". 1945 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ა. ცესევიჩი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24774 92 ო.ბ.თ 625

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ბოჰემა". 1945 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ა. ცესევიჩი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



24775 92 ო.ბ.თ 626

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "богема". 1945 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ა. ცესევიჩი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24776 92 ო.ბ.თ 627

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "богема". 1945 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ა. ცესევიჩი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24777 92 ო.ბ.თ 628

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბაღჩისარაის შადრევანი". 1945 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

24778 92 ო.ბ.თ 629

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1945 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ს. ვირსალაძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი

24779 92 ო.ბ.თ 630

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1945 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ს. ვირსალაძე. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24780 92 ო.ბ.თ 631

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 1945 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ს. ვირსალაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24781 92 ო.ბ.თ 632

ბალეტი "დონ-კიხოტი". 1945 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. ანონსი

ქაღალდი კარგი

24782 92 ო.ბ.თ 633

ბალეტი ლუდვიგ ჰერტელის "ამაო სიფრთხილე". 1945. წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ე. 

დმიტრაში. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ს. ვირსალაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24783 92 ო.ბ.თ 634

ბალეტი Гертель "тщетная предосторожность". 1945. წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ე. 

დმიტრაში. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ს. ვირსალაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24784 92 ო.ბ.თ 635

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1945 - 1946 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24785 92 ო.ბ.თ 636

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1945 - 1946 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24786 92 ო.ბ.თ 637

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1945 - 1946 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე. 

ზ. ფალიაშვილის გარდაცვალების 12 წლისთავისადმი 

მიზღვნილი წარმოდგენა

ქაღალდი კარგი



24787 92 ო.ბ.თ 638

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1945 - 1946 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი. წარმოდგენა გაიმართა პლეხანოვის სახ. კლუბში

ქაღალდი საშუალო

24788 92 ო.ბ.თ 639

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1945 - 1946 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

შარლემანი. პრმიერა

ქაღალდი საშუალო

24789 92 ო.ბ.თ 640

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1945 - 1946 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

შარლემანი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24790 92 ო.ბ.თ 641

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1945 - 1946 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

შარლემანი

ქაღალდი კარგი

24791 92 ო.ბ.თ 642

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". 1945 - 1946 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  პ. 

ნიჟარაძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი საშუალო

24792 92 ო.ბ.თ 643

ოპერა.  შ. მშველიძის "ამბავი ტარიელისა". 1945 - 1946 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ს. 

ქობულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24793 92 ო.ბ.თ 644

ოპერა.  შ. მშველიძის "ამბავი ტარიელისა". 1945 - 1946 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ს. 

ქობულაძე. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24794 92 ო.ბ.თ 645

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1945 - 1946 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ს. ქობულაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24795 92 ო.ბ.თ 646

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1945 - 1946 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ს. 

პრეობრაჟენსკაიას მონაწილეობით. ანონსი

ქაღალდი კარგი

24796 92 ო.ბ.თ 647

ოპერა.  ი. გოკიელის "პატარა კახი". 1945 - 1946 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი ჯ. გოკიელი. მხატვარი ი. გამრეკელი. 

ლიბრეტ შ. დადიანი, შ. აღსაბაძე

ქაღალდი კარგი

24797 92 ო.ბ.თ 648

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", დ. პუჩინის 

"ტოსკა", პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1945 - 1946 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. ანდღულაძის 

დაბადების 50 წლის საიუბილეო საღამო

ქაღალდი კარგი

24798 92 ო.ბ.თ 649

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1945 - 1946 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



24799 92 ო.ბ.თ 650

ბალეტი "თოჯინების ფერია". 1945 - 1946 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. გამსახურდია. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24800 92 ო.ბ.თ 651

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1946 - 1947 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარიდ. 

კაკაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24801 92 ო.ბ.თ 652

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1946 - 1947 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარიდ. 

კაკაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24802 92 ო.ბ.თ 653

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама". 1946 - 1947 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი დ. 

კაკაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24803 92 ო.ბ.თ 654

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама". 1946 - 1947 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი დ. 

კაკაბაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24804 92 ო.ბ.თ 655

ოპერა.  ჯ. ბიზეს "კარმენი". 1946 - 1947 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. აღსაბაძე. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

24805 92 ო.ბ.თ 656

ოპერა.  ზ. ფალიაშვლის "აბესალომ და ეთერი". 1946 - 1947 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

24806 92 ო.ბ.თ 657

ოპერა.  ზ. ფალიაშვლის "აბესალომ და ეთერი". 1946 - 1947 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ს. ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

24807 92 ო.ბ.თ 658

ოპერა.  ა. კერესელიძის "ბაში-აჩუკი". 1946 - 1947 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

მ.კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. 

კუკულაძე. ლიბრეტო შ. ჯაფარიძე, ჭ. გელეიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24808 92 ო.ბ.თ 659

ოპერა.  ა. კერესელიძის "ბაში-აჩუკი". 1946 - 1947 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

მ.კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. 

კუკულაძე. ლიბრეტო შ. ჯაფარიძე, ჭ. გელეიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24809 92 ო.ბ.თ 660

ოპერა.  ა. კერესელიძის "ბაში-აჩუკი". 1946 - 1947 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

მ.კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. 

კუკულაძე. ლიბრეტო შ. ჯაფარიძე, ჭ. გელეიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24810 92 ო.ბ.თ 661

ბალეტი "სინათლე". 1946 - 1947 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ს. ქობულაძე. ლიბრეტო ო. 

ეგაძე. ვ. ჭაბუკიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



24811 92 ო.ბ.თ 662

ოპერა.  "паяцы", "тоска". 1947 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ბ. გეფტის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

24812 92 ო.ბ.თ 663

სეზონის რეპერტუარი. 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.

ქაღალდი კარგი

24813 92 ო.ბ.თ 664

სეზონის რეპერტუარი. 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.

ქაღალდი კარგი

24814 92 ო.ბ.თ 665

საგასტროლო რეპერტუარი. 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი გორის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

24815 92 ო.ბ.თ 666

საგასტროლო რეპერტუარი. 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი გორის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

24816 92 ო.ბ.თ 667

საგასტროლო რეპერტუარი. 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24817 92 ო.ბ.თ 668

საგასტროლო რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1947 - 1948 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24818 92 ო.ბ.თ 669

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ქურხული. 

დირიჟორი მ. ბორჩხაძე. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი საშუალო

24819 92 ო.ბ.თ 670

პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ქურხული. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ვ. შუხაევი

ქაღალდი კარგი

24820 92 ო.ბ.თ 671

პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

24821 92 ო.ბ.თ 672

ოპერა.  დ. არაყიშვილის "შოთა რუსთაველი". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ა. ნასიძე. მხატვარი კ.კუკულაძე. ლიბრეტო 

ს. შანშიაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24822 92 ო.ბ.თ 673

ოპერა.  დ. არაყიშვილის "შოთა რუსთაველი". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ა. ნასიძე. მხატვარი კ.კუკულაძე. ლიბრეტო 

ს. შანშიაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

24823 92 ო.ბ.თ 674

ოპერა.  დ. არაყიშვილის "შოთა რუსთაველი". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ა. ნასიძე. მხატვარი კ.კუკულაძე. ლიბრეტო 

ს. შანშიაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24824 92 ო.ბ.თ 675

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. აღსაბაძე. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი



24825 92 ო.ბ.თ 676

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. აღსაბაძე. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი საშუალო

24826 92 ო.ბ.თ 677

ოპერა.  დ. თორაძის "მთების ძახილი". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. 

სანაძე. ლიბრეტო ა. ანდრიაშვილი, ი. ნინოშვილი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24827 92 ო.ბ.თ 678

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი საშუალო

24828 92 ო.ბ.თ 679

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი საშუალო

24829 92 ო.ბ.თ 680

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24830 92 ო.ბ.თ 681

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24831 92 ო.ბ.თ 682

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24832 92 ო.ბ.თ 683

ოპერა.  ზ. ფალიაშვლის "აბესალომ და ეთერი". 1947 - 1948 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ს. ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

24833 92 ო.ბ.თ 684

ოპერა.  ზ. ფალიაშვლის "აბესალომ და ეთერი". 1947 - 1948 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ს. ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

24834 92 ო.ბ.თ 685

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორები ი. ფალიაშვილი, შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

კარსლიანი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24835 92 ო.ბ.თ 686

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი მ. ბორჩხაძე. მხატვარ ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24836 92 ო.ბ.თ 687

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი მ. ბორჩხაძე. მხატვარ ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი



24837 92 ო.ბ.თ 688

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი მ. ბორჩხაძე. მხატვარ ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

24838 92 ო.ბ.თ 689

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი მ. ბორჩხაძე. მხატვარ ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი საშუალო

24839 92 ო.ბ.თ 690

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

24840 92 ო.ბ.თ 691

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24841 92 ო.ბ.თ 692

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი 

ქაღალდი კარგი

24842 92 ო.ბ.თ 693

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი 

ქაღალდი კარგი

24843 92 ო.ბ.თ 694

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები კ. სანაძე და ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24844 92 ო.ბ.თ 695

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები კ. სანაძე და ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24845 92 ო.ბ.თ 696

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

24846 92 ო.ბ.თ 697

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24847 92 ო.ბ.თ 698

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი", ზ. ფალიაშვილის 

დაისი", პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", "პერიკოლა", "ქეთო და 

კოტე". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. გ. ქურხული. დირიჟორი მ. 

ბორჩხაძე, დ. მირცხულავა. შ. აზმაიფარაშვილი.                                          

ბ. კრავეიშვილის შემოქმედებითი საღამო

ქაღალდი კარგი

24848 92 ო.ბ.თ 699

ოპერა.  Д. Пуччини "тоска", Д. Верди "риголетто", Д. Верди 

"травиата". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ი. დუდჩენკოს მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



24849 92 ო.ბ.თ 700

ოპერა.   Д. Верди "риголетто", П. Чаиковский "евгений онегин". 

1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. დ. ბადრიძის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24850 92 ო.ბ.თ 701

ოპერა.   Ж. Бизе "кармен", Д. Верди "аида". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ფ. მუხტაროვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24851 92 ო.ბ.თ 702

ოპერა.  П. Чайковский "пиковая дама", Д. Пуччини "тоска", Ж. Бизе 

"кармен", Д. Верди "аида". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. აზრიკანას გასტროლი 

ქაღალდი მძიმე

24852 92 ო.ბ.თ 703

ოპერა.  რ. ლეონკავალოს "ჯამბაზები". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი

ქაღალდი საშუალო

24853 92 ო.ბ.თ 704

ოპერა.  რ. ლეონკავალოს "ჯამბაზები". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი

ქაღალდი საშუალო

24854 92 ო.ბ.თ 705

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 

1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა, პ. ნიჟარაძე. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი, ა. ნასიძე. მხატვარი ი. შარლემანი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24855 92 ო.ბ.თ 706

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი", ჯ. ვერდის 

"ტრავიატა". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა, გ. ჟურული. 

დირიჟორი მ. ბორჩხაძე, ვ. ლიტვინენკო. მხატვარი თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

24856 92 ო.ბ.თ 707

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჟ. ბიზეს "კარმენი",  ჯ. როსინის 

"სევილიელი დალაქი". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა, მ. 

კვალიაშვილი, შ. აღსაბაძე, ა. წუწუნავა. დირიჟორი მ. ბორჩხაძე, 

დ. მირცხულავა.  მხატვარი კ. კუკულაძე,  კ. სანაძე, თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

24857 92 ო.ბ.თ 708

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", ჯ. როსინის "севильский 

цирюльник", პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. გამრეკელის 

შემოქმედებითი საღამო

ქაღალდი კარგი

24858 92 ო.ბ.თ 709

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", ჯ. როსინის "севильский 

цирюльник", ვ. დოლიძის "кето и коте". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, მ. ბორჩხაძე

ქაღალდი კარგი

24859 92 ო.ბ.თ 710

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს  "ჯამბაზები", ბალეტი "შოპენიანა". 

1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა, ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორიგ. 

კილაძე, ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ე. სპასკი, ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24860 92 ო.ბ.თ 711

ბალეტი გ. ადამის "ჟიზელი", ა. ბოროდინის "ყივჩაღთა ბანაკი". 

1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



24861 92 ო.ბ.თ 712

ბალეტი გ. ადამის "ჟიზელი". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24862 92 ო.ბ.თ 713

ბალეტი მინკუს "დონ-კიხოტი". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე. ვ. 

ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24863 92 ო.ბ.თ 714

ბალეტი მინკუს "დონ-კიხოტი". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე. ს. 

გოლოვკინას და ი. გოფმანის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24864 92 ო.ბ.თ 715

ბალეტი ცეზარ პუნის "ესმერალდა", ფ. შოპენის "შოპენიანა". 

1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი საშუალო

24865 92 ო.ბ.თ 716

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1947 - 1948 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

24866 92 ო.ბ.თ 717

ბალეტი გ. კილაძის "სინათლე". 1947 - 1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი გ. კილაძე. მხატვარი ს. ქობულაძე

ქაღალდი საშუალო

24867 92 ო.ბ.თ 718

ბალეტი გ. კილაძის "სინათლე", მინკუსის "დომ კიხოტი". 1947 - 

1948 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა 

ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა, ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

24868 92 ო.ბ.თ 719

სეზონის რეპერტუარი იანვარი. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24869 92 ო.ბ.თ 720

სეზონის რეპერტუარი იანვარი. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24870 92 ო.ბ.თ 721

სეზონის რეპერტუარი მარტი. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24871 92 ო.ბ.თ 722

სეზონის რეპერტუარი აპრილი. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24872 92 ო.ბ.თ 723

სეზონის რეპერტუარი აპრილი. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24873 92 ო.ბ.თ 724

სეზონის რეპერტუარი მაისი. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24874 92 ო.ბ.თ 725

სეზონის რეპერტუარი მაისი. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24875 92 ო.ბ.თ 726

სეზონის რეპერტუარი მაისი. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო



24876 92 ო.ბ.თ 727

სეზონის რეპერტუარი მაისი. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24877 92 ო.ბ.თ 728

სეზონის რეპერტუარი ივნისი. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24878 92 ო.ბ.თ 729

სეზონის რეპერტუარი ივნისი. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24879 92 ო.ბ.თ 730

სეზონის რეპერტუარი ივნისი. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24880 92 ო.ბ.თ 731

სეზონის რეპერტუარი სექტემბერი. 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24881 92 ო.ბ.თ 732

სეზონის რეპერტუარი ნოემბერი. 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

24882 92 ო.ბ.თ 733

სეზონის რეპერტუარი დეკემბერი. 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24883 92 ო.ბ.თ 734

სეზონის რეპერტუარი. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24884 92 ო.ბ.თ 735

სეზონის რეპერტუარი. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24885 92 ო.ბ.თ 736

სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24886 92 ო.ბ.თ 737

репертуар сезона. Состав трупа. 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24887 92 ო.ბ.თ 738

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "ლაშქარა", ბალეტი ი. მოროზოვის 

"ექიმი აიბოლტი", ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "მაზეპა". ოპერა.  ა. 

ბალანჩივაძის "მზია". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა, გ. 

დავითაშვილი, მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, დ. 

მირცხულავა, შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე, ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24888 92 ო.ბ.თ 739

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1948 - 1949 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ს. 

ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

24889 92 ო.ბ.თ 740

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1948 - 1949 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ს. 

ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

24890 92 ო.ბ.თ 741

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "მაზეპა". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟირი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. კუკულაძე. დადგმა 

მიეძღვნა ა. პუშკინის დაბადების 150 წლისთავს

ქაღალდი კარგი



24891 92 ო.ბ.თ 742

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "მაზეპა". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟირი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. კუკულაძე. დადგმა 

მიეძღვნა ა. პუშკინის დაბადების 150 წლისთავს

ქაღალდი კარგი

24892 92 ო.ბ.თ 743

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "მაზეპა". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი, 

შ. აზმაიფარაშვილი. დირიჟირი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი საშუალო

24893 92 ო.ბ.თ 744

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "мазепа". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟირი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. კუკულაძე. დადგმა 

მიეძღვნა ა. პუშკინის დაბადების 150 წლისთავს

ქაღალდი კარგი

24894 92 ო.ბ.თ 745

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "мазепа". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟირი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. კუკულაძე. დადგმა 

მიეძღვნა ა. პუშკინის დაბადების 150 წლისთავს

ქაღალდი კარგი

24895 92 ო.ბ.თ 746

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "мазепа". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი, 

შ. აზმაიფარაშვილი. დირიჟირი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

24896 92 ო.ბ.თ 747

ოპერა.  ჯ. ვერდის "отелло". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24897 92 ო.ბ.თ 748

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24898 92 ო.ბ.თ 749

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24899 92 ო.ბ.თ 750

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24900 92 ო.ბ.თ 751

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24901 92 ო.ბ.თ 752

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი



24902 92 ო.ბ.თ 753

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "ლაშქარა". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

ლიბრეტო ი. მჭედლიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

24903 92 ო.ბ.თ 754

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "ლაშქარა". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

ლიბრეტო ი. მჭედლიშვილი

ქაღალდი კარგი

24904 92 ო.ბ.თ 755

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "ლაშქარა". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

ლიბრეტო ი. მჭედლიშვილი

ქაღალდი კარგი

24905 92 ო.ბ.თ 756

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "лашкара". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

ლიბრეტო ი. მჭედლიშვილი

ქაღალდი კარგი

24906 92 ო.ბ.თ 757

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. დ. გამრეკელის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24907 92 ო.ბ.თ 758

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. დ. გამრეკელის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24908 92 ო.ბ.თ 759

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. დ. გამრეკელის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24909 92 ო.ბ.თ 760

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ვ. შუხაევი. 

ტ. ტალახაძის. მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24910 92 ო.ბ.თ 761

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ვ. შუხაევი

ქაღალდი კარგი

24911 92 ო.ბ.თ 762

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სან". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ქურხული. დირიჟორი მ. ბორჩხაძე. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

24912 92 ო.ბ.თ 763

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები კ. სანაძე, ი. 

ასკურავა. დადგმა მიეძღვნა ზ. ფალიაშვილის გარდაცვალების 

15 წლისთავს

ქაღალდი კარგი



24913 92 ო.ბ.თ 764

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები კ. სანაძე, ი. 

ასკურავა. დადგმა მიეძღვნა ზ. ფალიაშვილის გარდაცვალების 

15 წლისთავს

ქაღალდი კარგი

24914 92 ო.ბ.თ 765

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", ჯ. როსინის "სევილიელი 

დალაქი", პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორები შ. 

აზმაიფარაშვილი, ი. ფალიაშვილი და მ. ბორჩხაძე. დ. 

გამრეკელის შემოქმედებითი საღამო

ქაღალდი კარგი

24915 92 ო.ბ.თ 766

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1948 - 

1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  ა. წუწუნავა, მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა, დ. კაკაბაძე. ს. 

დანჩენკოს მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

24916 92 ო.ბ.თ 767

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1948 - 

1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი, პ. ნიჟარაძე. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი, ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე, ი. 

ასკურავა. ს. დანჩენკოს მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

24917 92 ო.ბ.თ 768

ოპერა.  "ჯამბაზები". ბალეტი "სინათლე", ოპერა.  "სევილიელი 

დალაქი" "ოტელო". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24918 92 ო.ბ.თ 769

ოპერა.  "паяцы". ბალეტი "синатле" ოპერა.  "севильский 

цирюльник" "отелло". 1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24919 92 ო.ბ.თ 770

ბალეტი პუნის "ესმერალდა", ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 

1948 - 1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა, ი. 

ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

24920 92 ო.ბ.თ 771

ბალეტი პუნის "эсмеральда", ა. ბალანჩივაძის "сердце гор". 1948 - 

1949 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა 

ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა, ი. ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

24921 92 ო.ბ.თ 772

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟოი დ. მირცხულავა. მხატვარ ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

24922 92 ო.ბ.თ 773

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

დავითაშვილი. დირიჟორი ვ. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24923 92 ო.ბ.თ 774

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

დავითაშვილი. დირიჟორი ვ. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი საშუალო



24924 92 ო.ბ.თ 775

ბალეტი ი. მოროზოვის "доктор айболит". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

დავითაშვილი. დირიჟორი ვ. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24925 92 ო.ბ.თ 776

ბალეტი ი. მოროზოვის "доктор айболит". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

დავითაშვილი. დირიჟორი ვ. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24926 92 ო.ბ.თ 777

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

24927 92 ო.ბ.თ 778

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია". 1948 - 1949 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე. 

ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

24928 93 ო.ბ.თ 779

სეზონის რეპერტუარი. იანვარი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24929 93 ო.ბ.თ 780

სეზონის რეპერტუარი. მარტი.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24930 93 ო.ბ.თ 781

სეზონის რეპერტუარი. მარტი.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24931 93 ო.ბ.თ 782

სეზონის რეპერტუარი. მარტი.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24932 93 ო.ბ.თ 783

სეზონის რეპერტუარი. მარტი.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24933 93 ო.ბ.თ 784

სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24934 93 ო.ბ.თ 785

სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24935 93 ო.ბ.თ 786

სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24936 93 ო.ბ.თ 787

სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24937 93 ო.ბ.თ 788

სეზონის რეპერტუარი. აპრილი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24938 93 ო.ბ.თ 789

სეზონის რეპერტუარი. მაისი.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24939 93 ო.ბ.თ 790

სეზონის რეპერტუარი. მაისი.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24940 93 ო.ბ.თ 791

სეზონის რეპერტუარი. მაისი.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24941 93 ო.ბ.თ 792

სეზონის რეპერტუარი. ივნისი.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



24942 93 ო.ბ.თ 793

სეზონის რეპერტუარი. ივნისი.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24943 93 ო.ბ.თ 794

სეზონის რეპერტუარი. ივნისი.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24944 93 ო.ბ.თ 795

საგასტროლო რეპერტუარი. აგვისტო.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

24945 93 ო.ბ.თ 796

საგასტროლო რეპერტუარი. აგვისტო.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი საშუალო

24946 93 ო.ბ.თ 797

საგასტროლო რეპერტუარი. აგვისტო.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი საშუალო

24947 93 ო.ბ.თ 798

საგასტროლო რეპერტუარი. სექტემბერი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი საშუალო

24948 93 ო.ბ.თ 799

საგასტროლო რეპერტუარი. სექტემბერი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

24949 93 ო.ბ.თ 800

საგასტროლო რეპერტუარი. სექტემბერი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

24950 93 ო.ბ.თ 801

სეზონის რეპერტუარი. სექტემბერი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24951 93 ო.ბ.თ 802

სეზონის რეპერტუარი. ოქტომბერი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24952 93 ო.ბ.თ 803

სეზონის რეპერტუარი. ნოემბერი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24953 93 ო.ბ.თ 804

სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24954 93 ო.ბ.თ 805

სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24955 93 ო.ბ.თ 806

სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24956 93 ო.ბ.თ 807

სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24957 93 ო.ბ.თ 808

სეზონის რეპერტუარი. დეკემბერი.  1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24958 93 ო.ბ.თ 809

საგასტროლო რეპერტუარი.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

24959 93 ო.ბ.თ 810

სეზონის რეპერტუარი.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

24960 93 ო.ბ.თ 811

სეზონის რეპერტუარი.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო



24961 93 ო.ბ.თ 812

репертуар сезона.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24962 93 ო.ბ.თ 813

репертуар сезона.  1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24963 93 ო.ბ.თ 814

სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24964 93 ო.ბ.თ 815

სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24965 93 ო.ბ.თ 816

репертуар сезона. Состав трупа. 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24966 93 ო.ბ.თ 817

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24967 93 ო.ბ.თ 818

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო  თეატრში

ქაღალდი კარგი

24968 93 ო.ბ.თ 819

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო  თეატრში

ქაღალდი კარგი

24969 93 ო.ბ.თ 820

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ქურხული. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

24970 93 ო.ბ.თ 821

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ქურხული. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

24971 93 ო.ბ.თ 822

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "ლაშქარა". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

24972 93 ო.ბ.თ 823

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "ლაშქარა". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

24973 93 ო.ბ.თ 824

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "ლაშქარა". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

24974 93 ო.ბ.თ 825

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი საშუალო

24975 93 ო.ბ.თ 826

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი



24976 93 ო.ბ.თ 827

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "ლატავრა". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვლი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24977 93 ო.ბ.თ 828

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "ლატავრა". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვლი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24978 93 ო.ბ.თ 829

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "латавра". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვლი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24979 93 ო.ბ.თ 830

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "латавра". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვლი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24980 93 ო.ბ.თ 831

ჯ. ვერდის "აიდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი მძიმე

24981 93 ო.ბ.თ 832

ჯ. ვერდის "аида". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის სახელმწიფო 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

24982 93 ო.ბ.თ 833

ჯ. ვერდის "аида". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის სახელმწიფო 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

24983 93 ო.ბ.თ 834

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი მ. ბორჩხაძე. მხატვრები ვ. სიდამონ-

ერისთავი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24984 93 ო.ბ.თ 835

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი მ. ბორჩხაძე. მხატვრები ვ. სიდამონ-

ერისთავი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24985 93 ო.ბ.თ 836

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხილავა

ქაღალდი კარგი

24986 93 ო.ბ.თ 837

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

24987 93 ო.ბ.თ 838

ოპერა.  ვ. დოლიძის "кето и коте". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

24988 93 ო.ბ.თ 839

ოპერა.  ვ. დოლიძის "кето и коте". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი საშუალო

24989 93 ო.ბ.თ 840

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი



24990 93 ო.ბ.თ 841

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი საშუალო

24991 93 ო.ბ.თ 842

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

24992 93 ო.ბ.თ 843

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

24993 93 ო.ბ.თ 844

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. 

მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

24994 93 ო.ბ.თ 845

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. 

მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

24995 93 ო.ბ.თ 846

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

24996 93 ო.ბ.თ 847

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

24997 93 ო.ბ.თ 848

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

24998 93 ო.ბ.თ 849

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

24999 93 ო.ბ.თ 850

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25000 93 ო.ბ.თ 851

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25001 93 ო.ბ.თ 852

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ქურხული. 

დირიჟორი მ. ბორჩხაძე. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

25002 93 ო.ბ.თ 853

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ქურხული. 

დირიჟორი მ. ბორჩხაძე. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი



25003 93 ო.ბ.თ 854

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "русалка". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ქურხული. დირიჟორი მ. ბორჩხაძე

ქაღალდი კარგი

25004 93 ო.ბ.თ 855

ოპერა.  ა. რუბენშტეინის "დემონი". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25005 93 ო.ბ.თ 856

ოპერა.  ა. რუბენშტეინის "демон". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25006 93 ო.ბ.თ 857

ოპერა.  ა. რუბენშტეინის "демон". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25007 93 ო.ბ.თ 858

ოპერა.  ა. რუბენშტეინის "демон". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25008 93 ო.ბ.თ 859

ოპერა.  ა. რუბენშტეინის "დემონი". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25009 93 ო.ბ.თ 860

ოპერა.  ა. რუბენშტეინის "დემონი". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25010 93 ო.ბ.თ 861

ოპერა.  ა. რუბენშტეინის "демон". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25011 93 ო.ბ.თ 862

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  პ. 

ნიჟარაძე. დირიჟორი ი. ფლიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25012 93 ო.ბ.თ 863

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  პ. 

ნიჟარაძე. დირიჟორი ი. ფლიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25013 93 ო.ბ.თ 864

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25014 93 ო.ბ.თ 865

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25015 93 ო.ბ.თ 866

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი



25016 93 ო.ბ.თ 867

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25017 93 ო.ბ.თ 868

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25018 93 ო.ბ.თ 869

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25019 93 ო.ბ.თ 870

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25020 93 ო.ბ.თ 871

ოპერა.  ა. ბუკიას "непрошенные гости". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25021 93 ო.ბ.თ 872

ოპერა.  ა. ბუკიას "непрошенные гости". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25022 93 ო.ბ.თ 873

ოპერა.  ჟ. პუჩინის "чио-чио-сан". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

ცუხიაშვილი. დირიჟორი მ. ბორჩხაძე

ქაღალდი კარგი

25023 93 ო.ბ.თ 874

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1949 - 1950 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ს. 

ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

25024 93 ო.ბ.თ 875

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25025 93 ო.ბ.თ 876

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25026 93 ო.ბ.თ 877

ოპერა.  ა. ბალანჩივაძის "мзиа". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25027 93 ო.ბ.თ 878

ოპერა.  ა. ბალანჩივაძის "мзиа". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25028 93 ო.ბ.თ 879

ოპერა.  ა. ბალანჩივაძის "მზია". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



25029 93 ო.ბ.თ 880

ოპერა.  ა. ბალანჩივაძის "მზია". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25030 93 ო.ბ.თ 881

ოპერა.  ა. ბალანჩივაძის "მზია". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25031 93 ო.ბ.თ 882

ოპერა.  ა. ბალანჩივაძის "მზია". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25032 93 ო.ბ.თ 883

ოპერა.  ა. ბალანჩივაძის "მზია". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25033 93 ო.ბ.თ 884

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "მაზეპა", ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1949 - 

1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა, შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25034 93 ო.ბ.თ 885

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "мазепа". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25035 93 ო.ბ.თ 886

ოპერა.  ჯ. ვერდის "отелло". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25036 93 ო.ბ.თ 887

ოპერა.  ჯ. ვერდის "отелло". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25037 93 ო.ბ.თ 888

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25038 93 ო.ბ.თ 889

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25039 93 ო.ბ.თ 890

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25040 93 ო.ბ.თ 891

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25041 93 ო.ბ.თ 892

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

25042 93 ო.ბ.თ 893

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი საშუალო



25043 93 ო.ბ.თ 894

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი მძიმე

25044 93 ო.ბ.თ 895

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 

1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშვილი, მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ვ. 

შუხაევი

ქაღალდი საშუალო

25045 93 ო.ბ.თ 896

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. როსინის "სევილიელი 

დალაქი". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშვილი, ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, მ. ბორჩხაძე. მხატვარი ვ. შუხაევი, 

თ. თავაძე

ქაღალდი კარგი

25046 93 ო.ბ.თ 897

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", ნ. რიმსკი-

კორსაკოვი "მეფის საცოლე". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. აღსაბაძე. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, მ. ბორჩხაძე. მხატვარი ი. 

გამრეკელი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

25047 93 ო.ბ.თ 898

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", ნ. რიმსკი-

კორსაკოვი "მეფის საცოლე". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. აღსაბაძე. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, მ. ბორჩხაძე. მხატვარი ი. 

გამრეკელი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

25048 93 ო.ბ.თ 899

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ა. რუბინშტეინის 

"დემონი". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშვილი, ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ვ. შუხაევი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25049 93 ო.ბ.თ 900

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ა. რუბინშტეინის 

"დემონი". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშვილი, ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ვ. შუხაევი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25050 93 ო.ბ.თ 901

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", "რიგოლეტო". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, ი. ფალიაშილი. 

მხატვარი კ. კუკულაძე. მ. ნაკაშიძის შემოქმედებითი საღამო

ქაღალდი კარგი

25051 93 ო.ბ.თ 902

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე", ა. დარგომიჟსკის 

"ალი", ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25052 93 ო.ბ.თ 903

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე", ა. დარგომიჟსკის 

"ალი", ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25053 93 ო.ბ.თ 904

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი", ჯ. როსინის 

"севильский цирюльник", ა. დორგომიჟსკის "русалка". 1949 - 1950 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25054 93 ო.ბ.თ 905

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო", "ტრავიატა". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა, კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25055 93 ო.ბ.თ 906

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო", "ტრავიატა". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი, მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა, კ. კუკულაძე

ქაღალდი საშუალო

25056 93 ო.ბ.თ 907

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1949 - 1950 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი, შ. აღსაბაძე. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა, კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

25057 93 ო.ბ.თ 908

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". ჯ. ვერდის "აიდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე, ა. წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა, შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. სანაძე, ი. კარსლიანი

ქაღალდი კარგი

25058 93 ო.ბ.თ 909

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". ჯ. ვერდის "აიდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე, ა. წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა, შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი კ. სანაძე, ი. კარსლიანი

ქაღალდი კარგი

25059 93 ო.ბ.თ 910

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", "ტრუბადური". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა, მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, დ. 

მირცხულავა. მხატვარი ი. კარსლიანი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25060 93 ო.ბ.თ 911

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", "ტრუბადური". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა, მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, დ. 

მირცხულავა. მხატვარი ი. კარსლიანი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25061 93 ო.ბ.თ 912

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და 

"ვალპურგის ღამე". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ღვინიაშვილი, მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, შ. აზმაიფარაშვილი. 

მხატვარი ვ. შუხაევი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25062 93 ო.ბ.თ 913

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჟ. ბიზეს "кармен". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25063 93 ო.ბ.თ 914

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქაილ", ჯ. პუჩინის "ტოსკა", ჯ. 

ვერდის "აიდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟმ. კვალიაშვილი, ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, ი. ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25064 93 ო.ბ.თ 915

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", რ. 

ლეონკოვალოს "ჯამბაზები". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო



25065 93 ო.ბ.თ 916

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", რ. 

ლეონკოვალოს "ჯამბაზები". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25066 93 ო.ბ.თ 917

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", რ. 

ლეონკოვალოს "ჯამბაზები". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25067 93 ო.ბ.თ 918

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", ჯ. პუჩინის 

"ტოსკა", ჯ. როსნის "სევილიელი დალაქი", ჯ. ვერდის "აიდა". 

1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  შ. აღსაბაძე, ა. წუწუნავა, ა. ჩხარტიშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფრარაშვილი, ი. ფალიაშვილი, მ. ბორჩხაძე

ქაღალდი საშუალო

25068 93 ო.ბ.თ 919

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", ჯ. პუჩინის 

"ტოსკა", ჯ. როსნის "სევილიელი დალაქი", ჯ. ვერდის "აიდა". 

1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  შ. აღსაბაძე, ა. წუწუნავა, ა. ჩხარტიშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფრარაშვილი, ი. ფალიაშვილი, მ. ბორჩხაძე

ქაღალდი კარგი

25069 93 ო.ბ.თ 920

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери", ჯ. პუჩინის "тоска", 

ჯ. როსნის "севильский цирюльник", ჯ. ვერდის "отело". 1949 - 

1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  შ. აღსაბაძე, ა. წუწუნავა, ა. ჩხარტიშვილი. დირიჟორი 

შ. აზმაიფრარაშვილი, ი. ფალიაშვილი, მ. ბორჩხაძე

ქაღალდი კარგი

25070 93 ო.ბ.თ 921

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", "აბესალომ და ეთერი", ჟ. 

ბიზეს "კარმენი". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა, შ. აღსაბაძე. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა, შ. აზმაიფარაშვლი. მხატვარი კ. 

სანაძე, ი. ასკურავა, ს. ვირსალაძე. ვ. სარაჯიშვლის 

გარდაცვალების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო

ქაღალდი კარგი

25071 93 ო.ბ.თ 922

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси", "абесалом и этери", ჟ. ბიზეს 

"кармен". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა, შ. აღსაბაძე. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა, შ. აზმაიფარაშვლი. მხატვარი კ. 

სანაძე, ი. ასკურავა, ს. ვირსალაძე. ვ. სარაჯიშვილის 

გარდაცვალების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო

ქაღალდი კარგი

25072 93 ო.ბ.თ 923

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси", "абесалом и этери", ჟ. ბიზეს 

"кармен". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა, შ. აღსაბაძე. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა, შ. აზმაიფარაშვლი. მხატვარი კ. 

სანაძე, ი. ასკურავა, ს. ვირსალაძე. ვ. სარაჯიშვილის 

გარდაცვალების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო

ქაღალდი კარგი

25073 93 ო.ბ.თ 924

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "русалка", ჯ. ვერდის "травивтв", ვ. 

დოლიძის "ქეთო და კოტე", . ჩაიკოვსკის "евгений онегтн". 1949 - 

1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ქურხული, მ. კვალიაშვილი, ა. წუწუნავა, გ. 

ღვინიაშვილი. დირიჟორი მ. ბორჩხაძე, ი. ფალიაშვილი. 

წარმოდგენები დაიდგა დიმიტრიევის სახ. კლუბში

ქაღალდი კარგი



25074 93 ო.ბ.თ 925

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე", ჯ. პუჩინის 

"ჩიო-ჩიო-სან". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი, გ. ქურხული. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, მ. ბორჩხაძე. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

25075 93 ო.ბ.თ 926

ბალეტი დ. თოდაძის "გორდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი.  

ლიბრეტო ო. ეგაძე, ვ. ჭაბუკიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25076 93 ო.ბ.თ 927

ბალეტი დ. თოდაძის "გორდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი.  

ლიბრეტო ო. ეგაძე, ვ. ჭაბუკიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25077 93 ო.ბ.თ 928

ბალეტი დ. თოდაძის "გორდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი.  

ლიბრეტო ო. ეგაძე, ვ. ჭაბუკიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25078 93 ო.ბ.თ 929

ბალეტი დ. თოდაძის "გორდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი.  

ლიბრეტო ო. ეგაძე, ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

25079 93 ო.ბ.თ 930

ბალეტი დ. თოდაძის "გორდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი.  

ლიბრეტო ო. ეგაძე, ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

25080 93 ო.ბ.თ 931

ბალეტი დ. თოდაძის "გორდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი.  

ლიბრეტო ო. ეგაძე, ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

25081 93 ო.ბ.თ 932

ბალეტი დ. თოდაძის "გორდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი.  

ლიბრეტო ო. ეგაძე, ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

25082 93 ო.ბ.თ 933

ბალეტი დ. თოდაძის "გორდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი.  

ლიბრეტო ო. ეგაძე, ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

25083 93 ო.ბ.თ 934

ბალეტი დ. თოდაძის "გორდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი.  

ლიბრეტო ო. ეგაძე, ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი



25084 93 ო.ბ.თ 935

ბალეტი დ. თოდაძის "გორდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი.  

ლიბრეტო ო. ეგაძე, ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

25085 93 ო.ბ.თ 936

ბალეტი დ. თოდაძის "გორდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი.  

ლიბრეტო ო. ეგაძე, ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

25086 93 ო.ბ.თ 937

ბალეტი დ. თოდაძის "გორდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი.  

ლიბრეტო ო. ეგაძე, ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

25087 93 ო.ბ.თ 938

ბალეტი დ. თოდაძის "გორდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი.  

ლიბრეტო ო. ეგაძე, ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

25088 93 ო.ბ.თ 939

ბალეტი დ. თოდაძის "გორდა". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25089 93 ო.ბ.თ 940

ბალეტი გ. კილაძის "синатле". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25090 93 ო.ბ.თ 941

ბალეტი გ. კილაძის "синатле". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25091 93 ო.ბ.თ 942

ოპერა.  ლ. მინკუსის  "დონ-კიხოტი". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25092 93 ო.ბ.თ 943

ოპერა.  ლ. მინკუს "дон-кихот". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25093 93 ო.ბ.თ 944

ოპერა.  ლ. მინკუს "дон-кихот". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25094 93 ო.ბ.თ 945

ოპერა.  ა. კრეის "лауренсия". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25095 93 ო.ბ.თ 946

ოპერა.  ა. კრეის "лауренсия". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25096 93 ო.ბ.თ 947

ოპერა.  ა. კრეის "лауренсия". 1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი



25097 93 ო.ბ.თ 948

ოპერა.  ი. მოროზოვის "доктор айболит". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი საშუალო

25098 93 ო.ბ.თ 949

ოპერა.  ადოლფ ადანის "жизель", ოპერა.  "половецкие пляски". 

1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრის გასტროლი სოჭის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25099 93 ო.ბ.თ 950

ოპერა.  ადოლფ ადანის "жизель", ოპერა.  "половецкие пляски". 

1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრის გასტროლი სოჭის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25100 93 ო.ბ.თ 951

ოპერა.  ადოლფ ადანის "жизель", ოპერა.  "половецкие пляски". 

1949 - 1950 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრის გასტროლი სოჭის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

25101 93 ო.ბ.თ 952

ბალეტი ფ. შოპენის "შოპენიანა". 1949 - 1950 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. ფ. შოპენის გარდაცვალების 100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საღამო

ქაღალდი კარგი

25102 93 ო.ბ.თ 953

ოპერა.  "ალეკო", "რომეო და ჯულიატა". 1950 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25103 93 ო.ბ.თ 954

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1950 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილობით

ქაღალდი კარგი

25104 93 ო.ბ.თ 955

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1950 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. შელესტის 

მონაწილობით

ქაღალდი კარგი

25105 93 ო.ბ.თ 956

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1950 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. შელესტის 

მონაწილობით

ქაღალდი საშუალო

25106 93 ო.ბ.თ 957

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1950 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილობით

ქაღალდი კარგი

25107 93 ო.ბ.თ 958

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია". 1950 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილობით

ქაღალდი კარგი

25108 93 ო.ბ.თ 959

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია". 1950 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილობით

ქაღალდი კარგი

25109 93 ო.ბ.თ 960

სეზონის რეპერტუარი. 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25110 93 ო.ბ.თ 961

სეზონის რეპერტუარი. 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25111 93 ო.ბ.თ 962

სეზონის რეპერტუარი. 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25112 93 ო.ბ.თ 963

სეზონის რეპერტუარი. 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25113 93 ო.ბ.თ 964

სეზონის რეპერტუარი. 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25114 93 ო.ბ.თ 965

репертуар сезона. 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25115 93 ო.ბ.თ 966

репертуар сезона. 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25116 93 ო.ბ.თ 967

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ვ. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25117 93 ო.ბ.თ 968

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ვ. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25118 93 ო.ბ.თ 969

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25119 93 ო.ბ.თ 970

ოპერა.  შ. მშველიძის "ამბავი ტარიელისა". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. ს. ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

25120 93 ო.ბ.თ 971

ოპერა.  შ. მშველიძის "ამბავი ტარიელისა". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. ს. ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

25121 93 ო.ბ.თ 972

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ტ. საზანდარის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25122 93 ო.ბ.თ 973

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ტ. საზანდარის და ვ. 

ვორობიოვას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25123 93 ო.ბ.თ 974

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ტ. საზანდარის და ვ. 

ვორობიოვას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25124 93 ო.ბ.თ 975

ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. რეიზენის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25125 93 ო.ბ.თ 976

ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. რეიზენის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25126 93 ო.ბ.თ 977

ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. რეიზენის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



25127 93 ო.ბ.თ 978

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1950 - 1951 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ს. 

ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

25128 93 ო.ბ.თ 979

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1950 - 1951 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი გ. კილაძე

ქაღალდი კარგი

25129 93 ო.ბ.თ 980

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1950 - 1951 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი გ. კილაძე

ქაღალდი საშუალო

25130 93 ო.ბ.თ 981

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1950 - 1951 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი გ. კილაძე

ქაღალდი კარგი

25131 93 ო.ბ.თ 982

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1950 - 1951 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. თაქთაქიშვილი. მხატვარი ს. ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

25132 93 ო.ბ.თ 983

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1950 - 1951 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. თაქთაქიშვილი. მხატვარი ს. ქობულაძე

ქაღალდი მძიმე

25133 93 ო.ბ.თ 984

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. თაქთაქიშვილი. მხატვარი ს. ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

25134 93 ო.ბ.თ 985

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევლიელი დალაქი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. რეიზენის 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

25135 93 ო.ბ.თ 986

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევლიელი დალაქი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. რეიზენის 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

25136 93 ო.ბ.თ 987

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევლიელი დალაქი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. რეიზენის 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

25137 93 ო.ბ.თ 988

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევლიელი დალაქი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გელოვანი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, მ. ბორჩხაძე. 

მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25138 93 ო.ბ.თ 989

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევლიელი დალაქი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გელოვანი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, მ. ბორჩხაძე. 

მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25139 93 ო.ბ.თ 990

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გელოვანი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი, მ. ბორჩხაძე. 

მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი



25140 93 ო.ბ.თ 991

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. შპილერის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25141 93 ო.ბ.თ 992

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. შპილერის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25142 93 ო.ბ.თ 993

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25143 93 ო.ბ.თ 994

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25144 93 ო.ბ.თ 995

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. რეიზენის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25145 93 ო.ბ.თ 996

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. რეიზენის 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

25146 93 ო.ბ.თ 997

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. რეიზენის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25147 93 ო.ბ.თ 998

ოპერა.  შ. აზმაიფარაშვილის "ხევისბერი გოჩა". 1950 - 1951 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნვა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე. ლიბრეტო შ. ჯაფარიძე, გელიაშვილი, ვ. პატარაია. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25148 93 ო.ბ.თ 999

ოპერა.  შ. აზმაიფარაშვილის "ხევისბერი გოჩა". 1950 - 1951 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნვა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე. ლიბრეტო შ. ჯაფარიძე, გელიაშვილი, ვ. პატარაია. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25149 93 ო.ბ.თ 1000

ოპერა.  შ. აზმაიფარაშვილის "ხევისბერი გოჩა". 1950 - 1951 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნვა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე. ლიბრეტო შ. ჯაფარიძე, გელიაშვილი, ვ. პატარაია. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25150 93 ო.ბ.თ 1001

ოპერა.  შ. აზმაიფარაშვილის "хевисбери гоча". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნვა. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე. ლიბრეტო შ. ჯაფარიძე, გელიაშვილი, ვ. პატარაია. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25151 93 ო.ბ.თ 1002

ოპერა.  ე. ნაპრავნიკის "დუბროვსკი", 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილის. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი კარგი



25152 93 ო.ბ.თ 1003

ოპერა.  ე. ნაპრავნიკის "დუბროვსკი", 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილის. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25153 93 ო.ბ.თ 1004

ოპერა.  ე. ნაპრავნიკის "дубровский", 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილის. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25154 93 ო.ბ.თ 1005

ოპერა.  ე. ნაპრავნიკის "дубровский", 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილის. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25155 93 ო.ბ.თ 1006

ოპერა.  პ. ჩაიკოსვსკის "მაზეპა". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ვორობიოვის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25156 93 ო.ბ.თ 1007

ოპერა.  პ. ჩაიკოსვსკის "მაზეპა". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ვორობიოვის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25157 93 ო.ბ.თ 1008

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე". 1950 - 1951 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25158 93 ო.ბ.თ 1009

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე". 1950 - 1951 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25159 93 ო.ბ.თ 1010

ოპერა.  ჟ.  ბიზეს "კარმენი". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. მირცხულავა. 

დირიჟორი შ. აღსაბაძე. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

25160 93 ო.ბ.თ 1011

ოპერა.  ჟ.  ბიზეს "კარმენი". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25161 93 ო.ბ.თ 1012

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25162 93 ო.ბ.თ 1013

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვრები დ. 

კაკაბაძე, კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25163 93 ო.ბ.თ 1014

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე", პ. ჩაიკოვსკის 

"მაზეპა". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25164 93 ო.ბ.თ 1015

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე", პ. ჩაიკოვსკის 

"მაზეპა". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25165 93 ო.ბ.თ 1016

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე", პ. ჩაიკოვსკის 

"ევგენი ონეგინი". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25166 93 ო.ბ.თ 1017

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1950 - 

1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25167 93 ო.ბ.თ 1018

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-

სანი". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25168 93 ო.ბ.თ 1019

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-

სანი". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25169 93 ო.ბ.თ 1020

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 1950 - 

1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25170 93 ო.ბ.თ 1021

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 1950 - 

1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25171 93 ო.ბ.თ 1022

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 1950 - 

1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25172 93 ო.ბ.თ 1023

ოპერა.  პ. ჩიკოვსკის "პიკის ქალი", ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1950 - 

1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25173 93 ო.ბ.თ 1024

ოპერა.  პ. ჩიკოვსკის "პიკის ქალი", ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1950 - 

1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25174 93 ო.ბ.თ 1025

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი", პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 

1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25175 93 ო.ბ.თ 1026

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 

1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25176 93 ო.ბ.თ 1027

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ე. ნაპრავნიკის "დუბროვსკი". 1950 - 

1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25177 93 ო.ბ.თ 1028

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ე. ნაპრავნიკის "დუბროვსკი". 1950 - 

1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25178 93 ო.ბ.თ 1029

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 

1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25179 93 ო.ბ.თ 1030

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და 

"ვალპურგის ღამე". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25180 93 ო.ბ.თ 1031

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 

1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი



25181 93 ო.ბ.თ 1032

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე", ჯ. 

როსინის"სევილიელი დალაქი". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25182 93 ო.ბ.თ 1033

ოპერა.  ჯ. ვერდის რიგოლეტო", "ტრავიატა". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25183 93 ო.ბ.თ 1034

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები", ბალეტი დ. 

თორაძის "გორდა". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა, ფ. ლაპიაშვილი. ლიბრეტო 

ლ. ესაკია, ო. ეგაძე

ქაღალდი კარგი

25184 93 ო.ბ.თ 1035

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს  "паяцы", ბალეტი ფ. შოპენის 

"шопениана". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა, ს. გორსკი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25185 93 ო.ბ.თ 1036

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1950 - 1951 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

სერგეევი. დირიჟოეი ს. გორსკი. მხატვარი ნ. უშინი. ლიბრეტო ნ. 

ვოლკოვი

ქაღალდი კარგი

25186 93 ო.ბ.თ 1037

ბალეტი რ. გლიერის "წითელი ყაყაჩო". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ზ. 

კიკალეიშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. 

კუკულაძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი

25187 93 ო.ბ.თ 1038

ბალეტი რ. გლიერის "წითელი ყაყაჩო". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ზ. 

კიკალეიშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25188 93 ო.ბ.თ 1039

ბალეტი რ. გლიერის "წითელი ყაყაჩო". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ზ. 

კიკალეიშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25189 93 ო.ბ.თ 1040

ბალეტი რ. გლიერის "красный мак". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ზ. 

კიკალეიშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25190 93 ო.ბ.თ 1041

ბალეტი ფ. შოპენის "შოპენიანა", ლ. მინკუსის  "დონ-კიხოტი". 

1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25191 93 ო.ბ.თ 1042

ბალეტი ფ. შოპენის "შოპენიანა", ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 

1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25192 93 ო.ბ.თ 1043

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა", ბ. აფასიევის 

"ბახჩისარაის შადრევანი". 1950 - 1951 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი, ს. 

სერგეევი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, ს. გორსკი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე, ნ. უშინი. ლიბრეტო ნ. ვოლკოვი

ქაღალდი კარგი



25193 93 ო.ბ.თ 1044

ბალეტი ლ. მინკუსის  "დონ-კიხოტი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25194 93 ო.ბ.თ 1045

ბალეტი ლ. მინკუსის  "დონ-კიხოტი". 1950 - 1951 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25195 93 ო.ბ.თ 1046

ბალეტი ლ. მინკუს "дон-кихот". 1951 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25196 94 ო.ბ.თ 1047

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25197 94 ო.ბ.თ 1048

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25198 94 ო.ბ.თ 1049

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი  ი. 

ასკურავა. ანონსი

ქაღალდი კარგი

25199 94 ო.ბ.თ 1050

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი  ი. 

ასკურავა. ანონსი

ქაღალდი კარგი

25200 94 ო.ბ.თ 1051

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "иоланта". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი  ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25201 94 ო.ბ.თ 1052

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "иоланта". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი  ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25202 94 ო.ბ.თ 1053

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი  ი. 

ასკურავა. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი

25203 94 ო.ბ.თ 1054

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი  ი. 

ასკურავა. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი

25204 94 ო.ბ.თ 1055

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი  ი. 

ასკურავა. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი

25205 94 ო.ბ.თ 1056

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი  ი. 

ასკურავა. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი



25206 94 ო.ბ.თ 1057

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი  ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25207 94 ო.ბ.თ 1058

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი  ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25208 94 ო.ბ.თ 1059

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1951 - 1952 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი  ს. 

ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

25209 94 ო.ბ.თ 1060

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი  ს. 

ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

25210 94 ო.ბ.თ 1061

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ქოშები". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25211 94 ო.ბ.თ 1062

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ქოშები". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25212 94 ო.ბ.თ 1063

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ქოშები". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25213 94 ო.ბ.თ 1064

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "черевички". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25214 94 ო.ბ.თ 1065

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25215 94 ო.ბ.თ 1066

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი ი. ვუტირასის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25216 94 ო.ბ.თ 1067

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი ვ. დავიდოვის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25217 94 ო.ბ.თ 1068

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი ი. მასლენიკოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25218 94 ო.ბ.თ 1069

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი ი. მასლენიკოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



25219 94 ო.ბ.თ 1070

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი ვ. ფირსოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25220 94 ო.ბ.თ 1071

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი ა. ბოიკოს მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25221 94 ო.ბ.თ 1072

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი ბ. კრავეიშვილის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25222 94 ო.ბ.თ 1073

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25223 94 ო.ბ.თ 1074

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25224 94 ო.ბ.თ 1075

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. დონატოვის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25225 94 ო.ბ.თ 1076

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

25226 94 ო.ბ.თ 1077

ოპერა.  პ. ჩაიკოსვსკის "ევგენი ონეგინი". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ღვინიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვრები ვ. 

შუხაევი, კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25227 94 ო.ბ.თ 1078

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი კარგი

25228 94 ო.ბ.თ 1079

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", "რიგოლეტო". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25229 94 ო.ბ.თ 1080

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", "რიგოლეტო". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25230 94 ო.ბ.თ 1081

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 

1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25231 94 ო.ბ.თ 1082

ოპერა.  ე. ნაპრავნიკის "დუბროვსკი", ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 

1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25232 94 ო.ბ.თ 1083

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25233 94 ო.ბ.თ 1084

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25234 94 ო.ბ.თ 1085

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა", ჯ. ვერდის "ტრავიატა", რ. 

ლეონკოვალოს  "ჯამბაზები". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25235 94 ო.ბ.თ 1086

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", "რიგოლეტო", პ. ჩაიკოვსკის 

"ევგენი ონეგინი". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25236 94 ო.ბ.თ 1087

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 

1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25237 94 ო.ბ.თ 1088

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", 

ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25238 94 ო.ბ.თ 1089

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1951 - 

1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25239 94 ო.ბ.თ 1090

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1951 - 

1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25240 94 ო.ბ.თ 1091

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1951 - 

1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25241 94 ო.ბ.თ 1092

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", ჯ. როსინის "სევილიელი 

დალაქი". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25242 94 ო.ბ.თ 1093

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", ე. ნაპრავნიკის "დუბროვსკი". 

1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25243 94 ო.ბ.თ 1094

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 

1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25244 94 ო.ბ.თ 1095

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25245 94 ო.ბ.თ 1096

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25246 94 ო.ბ.თ 1097

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა. ვ. 

ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25247 94 ო.ბ.თ 1098

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა. ვ. 

ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



25248 94 ო.ბ.თ 1099

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "сердце гор". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა. ვ. 

ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25249 94 ო.ბ.თ 1100

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25250 94 ო.ბ.თ 1101

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. ვ. 

ჭაბუკისნის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25251 94 ო.ბ.თ 1102

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25252 94 ო.ბ.თ 1103

ბალეტი ადოლფ ადანის "ჟიზელი". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25253 94 ო.ბ.თ 1104

ბალეტი გ. კილაძის "სინათლე". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

25254 94 ო.ბ.თ 1105

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკაინის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25255 94 ო.ბ.თ 1106

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა", ლ. მინკუსის  "დონ-

კიხოტი". 1951 - 1952 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკაინის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25256 94 ო.ბ.თ 1107

ბალეტი "ამაო სიფრთხილე", "ესმერალდა". 1951 - 1952 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ზ. 

კიკალეიშვილი, ვ. ჭაბუკიანი. მხატვარი ს. ვირსალაძე. მუსიკა 

ლუდვიგ ჰერტელი, ც. პუნი

ქაღალდი კარგი

25257 94 ო.ბ.თ 1108

ბალეტი "тщетная предосторожность", "эсмеральда". 1951 - 1952 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  ზ. კიკალეიშვილი, ვ. ჭაბუკიანი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე. მუსიკა ლუდვიგ ჰერტელი, ც. პუნი

ქაღალდი კარგი

25258 94 ო.ბ.თ 1109

სეზონის რეპერტუარი. მარტი. 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25259 94 ო.ბ.თ 1110

სეზონის რეპერტუარი. მაისი. 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25260 94 ო.ბ.თ 1111

სეზონის რეპერტუარი. 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25261 94 ო.ბ.თ 1112

репертуар сезона. 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო



25262 94 ო.ბ.თ 1113

репертуар сезона. 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25263 94 ო.ბ.თ 1114

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1952 - 1953 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25264 94 ო.ბ.თ 1115

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1952 - 1953 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი მძიმე

25265 94 ო.ბ.თ 1116

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1952 - 1953 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25266 94 ო.ბ.თ 1117

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1952 - 1953 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25267 94 ო.ბ.თ 1118

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1952 - 1953 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25268 94 ო.ბ.თ 1119

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25269 94 ო.ბ.თ 1120

ოპერა.  ლ. დელიბას "ლაკმე". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილის. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. 

კუკულაძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი

25270 94 ო.ბ.თ 1121

ოპერა.  ლ. დელიბას "ლაკმე". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილის. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. 

კუკულაძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი

25271 94 ო.ბ.თ 1122

ოპერა.  ლ. დელიბას "лакмэ". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილის. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25272 94 ო.ბ.თ 1123

ოპერა.  მ. ბალანჩივაძის "дареджан цбиери"- "დარეჯან ცბიერი". 

1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

25273 94 ო.ბ.თ 1124

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს "ჯამბაზები". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25274 94 ო.ბ.თ 1125

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს "ჯამბაზები". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი



25275 94 ო.ბ.თ 1126

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე, ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25276 94 ო.ბ.თ 1127

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე, ი. 

ასკურავა

ქაღალდი მძიმე

25277 94 ო.ბ.თ 1128

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე, ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25278 94 ო.ბ.თ 1129

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე, ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25279 94 ო.ბ.თ 1130

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე, ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25280 94 ო.ბ.თ 1131

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. სტარჩენკოს 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25281 94 ო.ბ.თ 1132

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. ლიტოვსკის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25282 94 ო.ბ.თ 1133

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25283 94 ო.ბ.თ 1134

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25284 94 ო.ბ.თ 1135

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25285 94 ო.ბ.თ 1136

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25286 94 ო.ბ.თ 1137

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

25287 94 ო.ბ.თ 1138

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

25288 94 ო.ბ.თ 1139

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25289 94 ო.ბ.თ 1140

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25290 94 ო.ბ.თ 1141

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25291 94 ო.ბ.თ 1142

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25292 94 ო.ბ.თ 1143

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი კარგი

25293 94 ო.ბ.თ 1144

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი საშუალო

25294 94 ო.ბ.თ 1145

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. სტარჩენკოს 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25295 94 ო.ბ.თ 1146

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25296 94 ო.ბ.თ 1147

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ქურხული. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25297 94 ო.ბ.თ 1148

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "иоланта"- "იოლანტა". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25298 94 ო.ბ.თ 1149

ოპერა.  ნ. რიმსკი-კორსაკოვის "მეფის საცოლე". 1952 - 1953 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გელოვანი. დირიჟორი მზ. ხუროძე. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

25299 94 ო.ბ.თ 1150

ოპერა.  ნ. რიმსკი-კორსაკოვის "მეფის საცოლე". 1952 - 1953 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გელოვანი. დირიჟორი მზ. ხუროძე. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

25300 94 ო.ბ.თ 1151

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები ვ. სიდამონ-

ერისთავი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25301 94 ო.ბ.თ 1152

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები ვ. სიდამონ-

ერისთავი, ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო



25302 94 ო.ბ.თ 1153

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რჟ. გ. გელოვანი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25303 94 ო.ბ.თ 1154

ოპერა.  ლ. დელიბას "ლაკმე", ჯ. როსინის "სევილიელი 

დალაქი". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. გ. გასპარიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25304 94 ო.ბ.თ 1155

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", "რიგოლეტო". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. ლიტოვსკის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25305 94 ო.ბ.თ 1156

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", შ. ჰუნოს "ფაუსტი". 1952 - 1953 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. 

სტარჩენკოს მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25306 94 ო.ბ.თ 1157

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა", შ. ჰუნოს "ფაუსტი". 1952 - 1953 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ი. 

პეტროვის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25307 94 ო.ბ.თ 1158

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1952 - 

1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. 

ივანოვსკის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25308 94 ო.ბ.თ 1159

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1952 - 

1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. 

ივანოვსკის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

25309 94 ო.ბ.თ 1160

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ნ. რიმსკი-კორსაკოვის "მეფის 

საცოლე". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25310 94 ო.ბ.თ 1161

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25311 94 ო.ბ.თ 1162

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25312 94 ო.ბ.თ 1163

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25313 94 ო.ბ.თ 1164

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. ვერდის "аида". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25314 94 ო.ბ.თ 1165

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ჯ. პუჩინის "ტოსკა", ჟ. ბიზეს 

"კარმენი". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ლ. ულიანოვის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25315 94 ო.ბ.თ 1166

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ჯ. პუჩინის "ტოსკა", ჟ. ბიზეს 

"კარმენი". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ლ. ულიანოვის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



25316 94 ო.ბ.თ 1167

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25317 94 ო.ბ.თ 1168

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25318 94 ო.ბ.თ 1169

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25319 94 ო.ბ.თ 1170

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25320 94 ო.ბ.თ 1171

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25321 94 ო.ბ.თ 1172

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25322 94 ო.ბ.თ 1173

ბალეტი დ. თორაძის "за мир"- "მშვიდობისათვის". 1952 - 1953 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვრები ი. ასკურავა, ფ. 

ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25323 94 ო.ბ.თ 1174

ბალეტი დ. თორაძის "за мир". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. 

მხატვრები ი. ასკურავა, ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25324 94 ო.ბ.თ 1175

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

გორსკი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვრები ი. ასკურავა, ფ. 

ლაპიაშვლი

ქაღალდი კარგი

25325 94 ო.ბ.თ 1176

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

გორსკი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვრები ი. ასკურავა, ფ. 

ლაპიაშვლი

ქაღალდი კარგი

25326 94 ო.ბ.თ 1177

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

გორსკი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვრები ი. ასკურავა, ფ. 

ლაპიაშვლი

ქაღალდი კარგი

25327 94 ო.ბ.თ 1178

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25328 94 ო.ბ.თ 1179

ბალეტი გ. კილაძის "სინათლე". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანის. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

25329 94 ო.ბ.თ 1180

ბალეტი გ. კილაძის "სინათლე". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



25330 94 ო.ბ.თ 1181

ბალეტი ლ. მინკუსის  "დონ-კიხოტი". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანის. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარის.  ჯ. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25331 94 ო.ბ.თ 1182

ბალეტი ლ. მინკუსის  "დონ-კიხოტი". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანის. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარის.  ჯ. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25332 94 ო.ბ.თ 1183

ბალეტი ადოლფ ადანის "ჟიზელი". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25333 94 ო.ბ.თ 1184

ბალეტი ადოლფ ადანის "ჟიზელი". 1952 - 1953 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25334 94 ო.ბ.თ 1185

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1952 - 1953 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

სერგეევი. დირიჟორი ს. გორკი. მხატვარი ნ. უშინი

ქაღალდი კარგი

25335 94 ო.ბ.თ 1186

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро", "тщетная 

предосторожность". 1952 - 1953 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25336 94 ო.ბ.თ 1187

სეზონის რეპერტუარი. 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25337 94 ო.ბ.თ 1188

ოპერა.  ა. ანდირიაშვილის "ჩხიკვთა ქორწილი". 1953 - 1954 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გელოვანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

25338 94 ო.ბ.თ 1189

ოპერა.  ა. ანდირიაშვილის "ჩხიკვთა ქორწილი". 1953 - 1954 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გელოვანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

25339 94 ო.ბ.თ 1190

ოპერა.  ა. ანდირიაშვილის "свадьба сойек". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გელოვანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

25340 94 ო.ბ.თ 1191

ოპერა.  ა. ანდირიაშვილის "свадьба сойек". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გელოვანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25341 94 ო.ბ.თ 1192

ოპერა.   რ. ლეონკოვალოს  "ჯამბაზები". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25342 94 ო.ბ.თ 1193

ოპერა.   რ. ლეონკოვალოს  "ჯამბაზები". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი



25343 94 ო.ბ.თ 1194

ოპერა.   რ. ლეონკოვალოს  "ჯამბაზები". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25344 94 ო.ბ.თ 1195

ოპერა.   რ. ლეონკოვალოს  "ჯამბაზები". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25345 94 ო.ბ.თ 1196

ოპერა.  ნ. რიმსკი-კორსაკოვის "მეფის საცოლე". 1953 - 1954 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25346 94 ო.ბ.თ 1197

ოპერა.  ნ. რიმსკი-კორსაკოვის "მეფის საცოლე". 1953 - 1954 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25347 94 ო.ბ.თ 1198

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. 

პოკროვსკი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ტ. 

სტარჟენეცკაია. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

25348 94 ო.ბ.თ 1199

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. 

პოკროვსკი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ტ. 

სტარჟენეცკაია. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

25349 94 ო.ბ.თ 1200

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. 

პოკროვსკი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ტ. 

სტარჟენეცკაია

ქაღალდი საშუალო

25350 94 ო.ბ.თ 1201

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. 

პოკროვსკი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ტ. 

სტარჟენეცკაია

ქაღალდი საშუალო

25351 94 ო.ბ.თ 1202

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო

25352 94 ო.ბ.თ 1203

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი

25353 94 ო.ბ.თ 1204

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი

25354 94 ო.ბ.თ 1205

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო

25355 94 ო.ბ.თ 1206

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო

25356 94 ო.ბ.თ 1207

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი

25357 94 ო.ბ.თ 1208

ოპერა.  კ. დანკევიჩის "богдан хмельниций". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. 

სმოლიჩი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი პ. ზლოჩევსკი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



25358 94 ო.ბ.თ 1209

ოპერა.  კ. დანკევიჩის "ბოგდან ხმელნიცკი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. 

სმოლიჩი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი პ. ზლოჩევსკი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25359 94 ო.ბ.თ 1210

ოპერა.  კ. დანკევიჩის "ბოგდან ხმელნიცკი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. 

სმოლიჩი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი პ. ზლოჩევსკი. 

პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

25360 94 ო.ბ.თ 1211

ოპერა.  კ. დანკევიჩის "ბოგდან ხმელნიცკი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. 

სმოლიჩი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი პ. ზლოჩევსკი. 

პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

25361 94 ო.ბ.თ 1212

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

25362 94 ო.ბ.თ 1213

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

25363 94 ო.ბ.თ 1214

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

25364 94 ო.ბ.თ 1215

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო

25365 94 ო.ბ.თ 1216

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი

25366 94 ო.ბ.თ 1217

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი

25367 94 ო.ბ.თ 1218

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25368 94 ო.ბ.თ 1219

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25369 94 ო.ბ.თ 1220

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25370 94 ო.ბ.თ 1221

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

25371 94 ო.ბ.თ 1222

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25372 94 ო.ბ.თ 1223

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო



25373 94 ო.ბ.თ 1224

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი საშუალო

25374 94 ო.ბ.თ 1225

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი კარგი

25375 94 ო.ბ.თ 1226

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25376 94 ო.ბ.თ 1227

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25377 94 ო.ბ.თ 1228

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო

25378 94 ო.ბ.თ 1229

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო

25379 94 ო.ბ.თ 1230

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", პ. ჩაიკოვსკის "ქოშები", ჯ. ვერდის 

"აიდა".  1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი 

ქაღალდი საშუალო

25380 94 ო.ბ.თ 1231

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", "იოლანტა", "ევგენი 

ონეგინი", "ქოშები".  1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პ. ჩაიკოვსკის 

გარდაცვალებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი დადგმები

ქაღალდი კარგი

25381 94 ო.ბ.თ 1232

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама", "иоланта", "евгений 

онегин", "черевички".  1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პ. ჩაიკოვსკის 

გარდაცვალებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი დადგმები

ქაღალდი კარგი

25382 94 ო.ბ.თ 1233

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ჯ. ვერდის "აიდა".  1953 - 

1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25383 94 ო.ბ.თ 1234

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "აიდა".  1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25384 94 ო.ბ.თ 1235

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ჯ. პუჩინის "ტოსკა".  1953 - 

1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25385 94 ო.ბ.თ 1236

ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", ბალეტი დ. თორაძის 

"გორდა". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  რეჟისორი  ი. თუმანიშვილი, ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი, დ. მირცხულავა. 

მხატვარი ს. ვირსალაძე, ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი საშუალო



25386 94 ო.ბ.თ 1237

ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери", ბალეტი დ. თორაძის 

"горда". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი    ი. თუმანიშვილი, ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი 

ო. დიმიტრიადი, დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე, ფ. 

ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25387 94 ო.ბ.თ 1238

ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", "დაისი". 1953 - 1954 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

რეჟისორი  ი. თუმანიშვილი, ა. წუწუნავა. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი, დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე, კ. 

სანაძე, ი. ასკურავა. ზ. ფალიაშვილის გარდაცვალების 20 

წლისთავისადმი მიძღვნილი დადგმა

ქაღალდი კარგი

25388 94 ო.ბ.თ 1239

ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери", "даиси". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

რეჟისორი  ი. თუმანიშვილი, ა. წუწუნავა. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი, დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე, კ. 

სანაძე, ი. ასკურავა. ზ. ფალიაშვილის გარდაცვალების 20 

წლისადმი მიძღვნილი დადგმა

ქაღალდი კარგი

25389 94 ო.ბ.თ 1240

ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери", "даиси". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

რეჟისორი  ი. თუმანიშვილი, ა. წუწუნავა. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი, დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე, კ. 

სანაძე, ი. ასკურავა. ზ. ფალიაშვილის გარდაცვალების 20 

წლისადმი მიძღვნილი დადგმა

ქაღალდი კარგი

25390 94 ო.ბ.თ 1241

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი", ლ. დელიბას 

"ლაკმე". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი

25391 94 ო.ბ.თ 1242

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", კ. 

დანკევიჩის "ბოგდან ხმელნიცკი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი . რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა, დ. სმოლიჩი. დირიჟორი დ. მირცხულავა, ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი კ. სანაძე, ი. ასკურავა, პ. ზლოჩევსკი

ქაღალდი კარგი

25392 94 ო.ბ.თ 1243

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси", ჯ. ვერდის "риголетто", კ. 

დანკევიჩის "богдан хмельницкий". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი . რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა, დ. სმოლიჩი. დირიჟორი დ. მირცხულავა, ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი კ. სანაძე, ი. ასკურავა, პ. ზლოჩევსკი

ქაღალდი კარგი

25393 94 ო.ბ.თ 1244

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси", ჯ. ვერდის "риголетто", კ. 

დანკევიჩის "богдан хмельницкий". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი . რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა, დ. სმოლიჩი. დირიჟორი დ. მირცხულავა, ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი კ. სანაძე, ი. ასკურავა, პ. ზლოჩევსკი

ქაღალდი კარგი

25394 94 ო.ბ.თ 1245

ბალეტი ლ. დელიბას "კოპელია". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი

ქაღალდი საშუალო



25395 94 ო.ბ.თ 1246

ბალეტი ლ. დელიბას "копелия". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი

ქაღალდი საშუალო

25396 94 ო.ბ.თ 1247

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი საშუალო

25397 94 ო.ბ.თ 1248

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი საშუალო

25398 94 ო.ბ.თ 1249

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი საშუალო

25399 94 ო.ბ.თ 1250

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25400 94 ო.ბ.თ 1251

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25401 94 ო.ბ.თ 1252

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო

25402 94 ო.ბ.თ 1253

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი

25403 94 ო.ბ.თ 1254

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო

25404 94 ო.ბ.თ 1255

ბალეტი ლ. მინკუსის  "დონ-კიხოტი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო

25405 94 ო.ბ.თ 1256

ბალეტი ლ. მინკუსის  "დონ-კიხოტი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი

25406 94 ო.ბ.თ 1257

ბალეტი ლ. მინკუსის  "დონ-კიხოტი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო

25407 94 ო.ბ.თ 1258

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1953 - 1954 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი

25408 94 ო.ბ.თ 1259

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", "დაისი". 1954 

წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი . 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი, დ. მირცხულავა. ვ. სარაჯიშვილის 

გარდაცვალების 30 წლისთავისადმი მიძღვნული საღამო

ქაღალდი კარგი

25409 94 ო.ბ.თ 1260

სეზონის რეპერტუარი. 1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25410 94 ო.ბ.თ 1261

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი



25411 94 ო.ბ.თ 1262

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1954 - 1955 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი.  ჯ. 

ვირსალაძე

ქაღალდი მძიმე

25412 94 ო.ბ.თ 1263

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1954 - 1955 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი.  ჯ. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25413 94 ო.ბ.თ 1264

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1954 - 1955 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. გამრეკელის 

მონაწილებით

ქაღალდი საშუალო

25414 94 ო.ბ.თ 1265

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1954 - 1955 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. გამრეკელის 

მონაწილებით

ქაღალდი საშუალო

25415 94 ო.ბ.თ 1266

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25416 94 ო.ბ.თ 1267

ოპერა.  ა. შავერზაშვილის "მარინე". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი ზ. ხუროძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25417 94 ო.ბ.თ 1268

ოპერა.  ა. შავერზაშვილის "მარინე". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი ზ. ხუროძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25418 94 ო.ბ.თ 1269

ოპერა.  ა. შავერზაშვილის "марине". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი ზ. ხუროძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25419 94 ო.ბ.თ 1270

ოპერა.  ა. შავერზაშვილის "марине". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი ზ. ხუროძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

25420 94 ო.ბ.თ 1271

ოპერა.  ა. ბოროდინის "თავადი იგორი". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი შ. 

ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25421 94 ო.ბ.თ 1272

ოპერა.  ა. ბოროდინის "князь игорь". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი შ. 

ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25422 94 ო.ბ.თ 1273

ოპერა.  ა. ბოროდინის "князь игорь". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი შ. 

ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25423 94 ო.ბ.თ 1274

ოპერა.  ა. ბოროდინის "князь игорь". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი შ. 

ჩიქოვანი

ქაღალდი საშუალო



25424 94 ო.ბ.თ 1275

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ე. ხაჩიკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

25425 94 ო.ბ.თ 1276

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი მძიმე

25426 94 ო.ბ.თ 1277

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი საშუალო

25427 94 ო.ბ.თ 1278

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი საშუალო

25428 94 ო.ბ.თ 1279

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები  კ. სანაძე ი. 

ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

25429 94 ო.ბ.თ 1280

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები  კ. სანაძე ი. 

ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

25430 94 ო.ბ.თ 1281

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. გამრეკელის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25431 94 ო.ბ.თ 1282

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. გამრეკელის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25432 94 ო.ბ.თ 1283

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. გამრეკელის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25433 94 ო.ბ.თ 1284

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. გამრეკელის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25434 94 ო.ბ.თ 1285

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

25435 94 ო.ბ.თ 1286

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25436 94 ო.ბ.თ 1287

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1954 - 

1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ე. 

გრიკუროვის მონაწილეობით

ქაღალდი მძიმე

25437 94 ო.ბ.თ 1288

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1954 - 

1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ე. 

გრიკუროვის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



25438 94 ო.ბ.თ 1289

ოპერა.  ნ. რომსკი-კორსაკოვის "მეფის საცოლე", ჟ. ბიზეს 

"კარმენი". 1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ვ. დავიდოვას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25439 94 ო.ბ.თ 1290

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 

1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. დ. გამრეკელის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25440 94 ო.ბ.თ 1291

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 

1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. დ. გამრეკელის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25441 94 ო.ბ.თ 1292

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", შ. ჰუნოს "ფაუსტი და 

ვალპურგის ღამე", პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1954 - 1955 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. 

გამრეკელის მონაწილეობით

ქაღალდი მძიმე

25442 94 ო.ბ.თ 1293

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1954 - 

1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. 

გამრეკელის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25443 94 ო.ბ.თ 1294

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1954 - 

1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. 

გამრეკელის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25444 94 ო.ბ.თ 1295

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1954 - 

1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

ლიეტუას ოპერისა და ბალეტის მსახიობ ვ. ადომკიავიჩიუსის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25445 94 ო.ბ.თ 1296

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1954 - 1955 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

ლიეტუას ოპერისა და ბალეტის მსახუობ ვ. ადომკიავიჩიუსის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25446 94 ო.ბ.თ 1297

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რსფსრ სახალხო 

არტისტ გ. ბოლშაკოვის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25447 94 ო.ბ.თ 1298

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1954 - 

1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. 

ივანოვსკის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25448 94 ო.ბ.თ 1299

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1954 - 

1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

მოლოტოვის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის 

სოლიტს მ. გავრილკინის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

25449 94 ო.ბ.თ 1300

ოპერა.  ლ. დელიბას "ლაკმე", ჯ. როსინის "სევილიელი 

დალაქი". 1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. გ. გასპარიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25450 94 ო.ბ.თ 1301

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რ. მაღალაშვილის 

შემოქმედებითი საღამო

ქაღალდი კარგი

25451 94 ო.ბ.თ 1302

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



25452 94 ო.ბ.თ 1303

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მაკნატუნა". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრირეჟისორი  ვ. 

ჭაბუკიაბი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი, ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარი კ. კუკულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25453 94 ო.ბ.თ 1304

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "шелкунчик". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრირეჟისორი  ვ. 

ჭაბუკიაბი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი, ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარი კ. კუკულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25454 94 ო.ბ.თ 1305

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის". 1954 - 1955 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25455 94 ო.ბ.თ 1306

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25456 94 ო.ბ.თ 1307

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25457 94 ო.ბ.თ 1308

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25458 94 ო.ბ.თ 1309

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1954 - 1955 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25459 94 ო.ბ.თ 1310

 ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის ორკესტრის 

ბენეფისი. 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25460 94 ო.ბ.თ 1311

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25461 94 ო.ბ.თ 1312

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი გ. კილაძე, დ. მირცხულავა. მხატვარი დ. 

თავაძე

ქაღალდი საშუალო

25462 94 ო.ბ.თ 1313

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ო. დომოტრიადი. მხატვარი ი. შარლემანი. 

სპეკტაკლი მიეძღვნა მ. მუსორგსკის გარდაცვალების 75 

წლისთავს 

ქაღალდი საშუალო

25463 94 ო.ბ.თ 1314

ოპერა.  "ბორის გოდუნოვი". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ო. დომოტრიადი. მხატვარი ი. შარლემანი. 

სპეკტაკლი მიეძღვნა მ. მუსორგსკის გარდაცვალების 75 

წლისთავს 

ქაღალდი საშუალო

25464 94 ო.ბ.თ 1315

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. ბოლშაკოვის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



25465 94 ო.ბ.თ 1316

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. პეჩკოვსკის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25466 94 ო.ბ.თ 1317

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "чио-чио-сан". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. 

ფარაჯანოვი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25467 94 ო.ბ.თ 1318

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "чио-чио-сан". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. 

ფარაჯანოვი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25468 94 ო.ბ.თ 1319

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "чио-чио-сан". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. 

ფარაჯანოვი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25469 94 ო.ბ.თ 1320

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. 

ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

25470 94 ო.ბ.თ 1321

ოპერა.  ს. რახმანინოვის "ალეკო". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე. დირიჟორი ჯ. გოკიელი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25471 94 ო.ბ.თ 1322

ოპერა.  ს. რახმანინოვის "алеко". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე. დირიჟორი ჯ. გოკიელი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25472 94 ო.ბ.თ 1323

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ზ. ხუროძე. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი კარგი

25473 94 ო.ბ.თ 1324

ოპერა.  ლ. დელიბას "ლაკმე". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილის. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25474 94 ო.ბ.თ 1325

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები ვ. სიდამონ-

ერისთავი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25475 94 ო.ბ.თ 1326

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. 

პოკროვსკი. დირიჟორი ზ. ხუროძე. მხატვარი ტ. სტარჟენეცკაია

ქაღალდი კარგი

25476 94 ო.ბ.თ 1327

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1955 - 1956 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. იმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი



25477 94 ო.ბ.თ 1328

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1955 - 1956 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25478 94 ო.ბ.თ 1329

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. გამრეკელის 

მონაწილეობით

ქაღალდი მძიმე

25479 94 ო.ბ.თ 1330

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პ. 

ამირანაშვილისა და ნ. რუზავინის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25480 94 ო.ბ.თ 1331

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ტ. კუზიკის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25481 94 ო.ბ.თ 1332

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. ზდრავკოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25482 94 ო.ბ.თ 1333

ოპერა.  ა. კერესელიძის "ბერუჩა". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25483 94 ო.ბ.თ 1334

ოპერა.  ა. კერესელიძის "ბერუჩა". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25484 94 ო.ბ.თ 1335

ოპერა.  ა. კერესელიძის "ბერუჩა". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25485 94 ო.ბ.თ 1336

ოპერა.  ა. კერესელიძის "ბერუჩა". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25486 94 ო.ბ.თ 1337

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25487 94 ო.ბ.თ 1338

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25488 94 ო.ბ.თ 1339

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25489 94 ო.ბ.თ 1340

ოპერა.  ა. ბუკიას "непрошенные гости". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



25490 94 ო.ბ.თ 1341

ოპერა.  ა. ბოროდინის "თავადი იგორი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხუავა. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25491 94 ო.ბ.თ 1342

ოპერა.  ა. ბოროდინის "თავადი იგორი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხუავა. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25492 94 ო.ბ.თ 1343

ოპერა.  ა. ბოროდინის "თავადი იგორი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25493 94 ო.ბ.თ 1344

ოპერა.  ა. ბოროდინის "თავადი იგორი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ტ. კუზიკის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25494 94 ო.ბ.თ 1345

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

25495 94 ო.ბ.თ 1346

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25496 94 ო.ბ.თ 1347

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რუმინელი მსახიობების ზ. 

პალის და გ. ზობიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25497 94 ო.ბ.თ 1348

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

25498 94 ო.ბ.თ 1349

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25499 94 ო.ბ.თ 1350

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვრები კ. სანაძე ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25500 94 ო.ბ.თ 1351

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები კ. სანაძე ი. 

ასკურავა. აზერბაიჯანის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

თეატრის სოლისტების ბუნაიტ-ზედეს, ფ. ახმედოვას და კ. 

მამედოვის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

25501 94 ო.ბ.თ 1352

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები კ. სანაძე ი. 

ასკურავა. აზერბაიჯანის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

თეატრის სოლისტების ბუნაიტ-ზედეს, ფ. ახმედოვას და კ. 

მამედოვის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25502 94 ო.ბ.თ 1353

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ზ. ხუროძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი



25503 94 ო.ბ.თ 1354

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ზ. ხუროძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25504 94 ო.ბ.თ 1355

ა. ანდრიაშვილის "ჩხიკვთა ქორწილი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გელოვანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25505 94 ო.ბ.თ 1356

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიეტუას სსრ 

დამსახურებული არტისტის ვ. ადომკიავიჩიუსის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25506 94 ო.ბ.თ 1357

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25507 94 ო.ბ.თ 1358

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ყირგიზეთის ოპერისა და 

ბალეტის თეატრის სოლისტის ნ. რუზავინის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25508 94 ო.ბ.თ 1359

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25509 94 ო.ბ.თ 1360

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1955 - 

1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

ლიეტუას სსრ დამსახურებული არტისტის ვ. ადომკიავიჩიუსის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25510 94 ო.ბ.თ 1361

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", "აბესალომ და ეთერი". 1955 - 

1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. 

გამრეკელის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25511 94 ო.ბ.თ 1362

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", "აბესალომ და ეთერი". 1955 - 

1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. 

გამრეკელის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25512 94 ო.ბ.თ 1363

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ნ. რომსკი-კორსაკოვის "царская 

невеста". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25513 94 ო.ბ.თ 1364

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама", ჟ. ბიზეს"кармен", პ. 

ჩაიკოვსკის "иоланта". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25514 94 ო.ბ.თ 1365

ოპერა.  ა. ბოროდინის "князь игорь", ჟ. როსინის "севильский 

цирюльник". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25515 94 ო.ბ.თ 1366

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". ა. ბოროდინის "თავადი 

იგორი". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25516 94 ო.ბ.თ 1367

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1955 - 

1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25517 94 ო.ბ.თ 1368

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", "რიგოლეტო". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25518 94 ო.ბ.თ 1369

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ნ. რიმსკი-კორსაკოვის "მეფის 

საცოლე". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25519 94 ო.ბ.თ 1370

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", "დაისი". 1955 - 

1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრიდ. 

გამრეკელის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

25520 94 ო.ბ.თ 1371

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჯ. პუჩინის "тоска". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25521 94 ო.ბ.თ 1372

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. ვერდის "аида". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25522 94 ო.ბ.თ 1373

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", ჯ. პუჩინის "тоска". 1955 - 1956 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25523 94 ო.ბ.თ 1374

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1955 - 

1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. 

გამრეკელის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25524 94 ო.ბ.თ 1375

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი", ჯ. პუჩინის "ტოსკა", 

ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25525 94 ო.ბ.თ 1376

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1955 - 

1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. 

გავრილკინის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25526 94 ო.ბ.თ 1377

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска", ჯ. ვერდის "травиата". 1955 - 1956 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25527 94 ო.ბ.თ 1378

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჯ. პუჩინის "ტოსკა", ჟ. ბიზეს 

"კარმენი". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25528 94 ო.ბ.თ 1379

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი" პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. 

ვერდია "აიდა". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25529 94 ო.ბ.თ 1380

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის"აიდა". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. გოცირიძის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25530 94 ო.ბ.თ 1381

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "фауст и вальпургиева ночь", "иоланта", 

ბალეტი ს. ცინცაძის "сокровище голубой горы" - "ცისფერი მთის 

საუნჯე". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25531 94 ო.ბ.თ 1382

ბალეტი ადოლფ ადანის "ჟიზელი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი საშუალო



25532 94 ო.ბ.თ 1383

ბალეტი ადოლფ ადანის "ჟიზელი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25533 94 ო.ბ.თ 1384

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

დავითაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25534 94 ო.ბ.თ 1385

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

დავითაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25535 94 ო.ბ.თ 1386

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

25536 94 ო.ბ.თ 1387

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მაკნატუნა". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25537 94 ო.ბ.თ 1388

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1955 - 1956 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

სერგეევი. დირიჟორი ს. გორსკი. მხატვარი ნ. უშინი

ქაღალდი კარგი

25538 94 ო.ბ.თ 1389

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25539 94 ო.ბ.თ 1390

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეონით

ქაღალდი კარგი

25540 94 ო.ბ.თ 1391

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25541 94 ო.ბ.თ 1392

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25542 94 ო.ბ.თ 1393

ბალეტი რ. გლიერის "წითელი ყაჩაღი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ზ. 

კიკალეიშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25543 94 ო.ბ.თ 1394

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

25544 94 ო.ბ.თ 1395

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25545 94 ო.ბ.თ 1396

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი



25546 94 ო.ბ.თ 1397

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25547 94 ო.ბ.თ 1398

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

25548 94 ო.ბ.თ 1399

ბალეტ ს. ცინცაძის "сокровище голубой горы". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წერეთელი, ვ. დოლიძე, თ. სანაძე. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25549 94 ო.ბ.თ 1400

ბალეტი ს. ცინცაძის "ცისფერი მთის საუნჯე". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წერეთელი, ვ. დოლიძე, თ. სანაძე. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25550 94 ო.ბ.თ 1401

ბალეტი ს. ცინცაძის "ცისფერი მთების საუნჯე". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წერეთელი, ვ. დოლიძე, თ. სანაძე. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25551 94 ო.ბ.თ 1402

ბალეტი ს. ცინცაძის "ცისფერი მთების საუნჯე". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წერეთელი, ვ. დოლიძე, თ. სანაძე. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25552 94 ო.ბ.თ 1403

ბალეტი ა. გლაზუნოვის "წელიწადის დრონი". 1955 - 1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25553 94 ო.ბ.თ 1404

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის ", ა. კრეინის 

"ლაურენსია". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25554 94 ო.ბ.თ 1405

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро", ლ. მინკუსის "дон-

кихот". 1955 - 1956 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25555 94 ო.ბ.თ 1406

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот" "лебединое озеро". 1955 - 1956 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25556 95 ო.ბ.თ 1407

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25557 95 ო.ბ.თ 1408

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25558 95 ო.ბ.თ 1409

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25559 95 ო.ბ.თ 1410

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი კარგი

25560 95 ო.ბ.თ 1411

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ზ. ხუროძე. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი კარგი

25561 95 ო.ბ.თ 1412

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ზ. ხუროძე. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი კარგი

25562 95 ო.ბ.თ 1413

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25563 95 ო.ბ.თ 1414

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25564 95 ო.ბ.თ 1415

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25565 95 ო.ბ.თ 1416

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25566 95 ო.ბ.თ 1417

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25567 95 ო.ბ.თ 1418

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსლის "პიკის ქალი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25568 95 ო.ბ.თ 1419

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დრიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვრები დ. 

კაკაბაძე კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25569 95 ო.ბ.თ 1420

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დრიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვრები დ. 

კაკაბაძე კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25570 95 ო.ბ.თ 1421

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1956 - 1957 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარო ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25571 95 ო.ბ.თ 1422

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1956 - 1957 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარო ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25572 95 ო.ბ.თ 1423

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", დ. თორაძის 

გორდა". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25573 95 ო.ბ.თ 1424

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ორლეანელი ქალწული". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



25574 95 ო.ბ.თ 1425

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ორლეანელი ქალწული". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. 

კუკულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25575 95 ო.ბ.თ 1426

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "орлеанская дева" - "ორლეანელი 

ქალწული". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი 

ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. კუკულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25576 95 ო.ბ.თ 1427

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "орлеанская дева". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25577 95 ო.ბ.თ 1428

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

25578 95 ო.ბ.თ 1429

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

25579 95 ო.ბ.თ 1430

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

25580 95 ო.ბ.თ 1431

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

25581 95 ო.ბ.თ 1432

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

25582 95 ო.ბ.თ 1433

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25583 95 ო.ბ.თ 1434

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25584 95 ო.ბ.თ 1435

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. თ. მუშკუდიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25585 95 ო.ბ.თ 1436

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

25586 95 ო.ბ.თ 1437

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25587 95 ო.ბ.თ 1438

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25588 95 ო.ბ.თ 1439

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25589 95 ო.ბ.თ 1440

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარ ი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

25590 95 ო.ბ.თ 1441

მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25591 95 ო.ბ.თ 1442

ოპერა.  ნ. რიმსკი-კორსაკოვის "მეფის საცოლე", მ. მუსორგსკის 

"ბორის გოდუნოვი". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25592 95 ო.ბ.თ 1443

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25593 95 ო.ბ.თ 1444

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25594 95 ო.ბ.თ 1445

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25595 95 ო.ბ.თ 1446

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25596 95 ო.ბ.თ 1447

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. ვერდის "аида". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25597 95 ო.ბ.თ 1448

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. ვერდის "трубадур", ჯ. ვერდის 

"аида". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25598 95 ო.ბ.თ 1449

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин", ჟ. როსინის "севильский 

цирюльник". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25599 95 ო.ბ.თ 1450

ოპერა.  ჟ. როსინის "севильский цирюльник", პ. ჩაიკოვსკის 

"евгений онегин". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25600 95 ო.ბ.თ 1451

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", "ტრავიტა". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25601 95 ო.ბ.თ 1452

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჯ. პუჩინის "ტოსკა", 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25602 95 ო.ბ.თ 1453

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", "რიგოლეტო", 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25603 95 ო.ბ.თ 1454

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", "травиата". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25604 95 ო.ბ.თ 1455

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 

1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25605 95 ო.ბ.თ 1456

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси", ჯ. ვერდის "риголетто". 1956 - 

1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25606 95 ო.ბ.თ 1457

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", ზ. ფალიაშვილის "абесалом и 

этери". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25607 95 ო.ბ.თ 1458

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1956 - 

1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25608 95 ო.ბ.თ 1459

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25609 95 ო.ბ.თ 1460

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს  "ჯამბაზები", ს. რახმანინოვის 

"ალეკო". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25610 95 ო.ბ.თ 1461

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჯ. პუჩინის "тоска". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25611 95 ო.ბ.თ 1462

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", პ. ჩაიკოვსკის "кармен". 1956 - 1957 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25612 95 ო.ბ.თ 1463

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси", ჯ. ვერდის "травиата". 1956 - 

1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25613 95 ო.ბ.თ 1464

ოპერა.  ნ. რიმსკი-კორსაკოვის "царская невеста", მ. მუსორგსკის 

"ბორის გოდუნოვი". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25614 95 ო.ბ.თ 1465

ოპერა.  პ. ჩიკოვსკის "ევგენი ონეგნი", ჯ. როსინის "სევლიელი 

დალაქი". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25615 95 ო.ბ.თ 1466

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник", ს. რახმანინოვის 

"алеко", პ. ჩაიკოვსკის "иоланта". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25616 95 ო.ბ.თ 1467

ოპერა.  ლ. დელიბას "ლაკმე", ჯ. როსინის "სევილიელი 

დალაქი", პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25617 95 ო.ბ.თ 1468

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი", ჯ. როსინის 

"სევილიელი დალაქი", შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის 

ღამე". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25618 95 ო.ბ.თ 1469

ოპერა.  ლ. დელიბას "лакме", ჯ. როსინის "севильский 

цирюльник", პ. ჩაიკოვსკის "иоланта". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25619 95 ო.ბ.თ 1470

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25620 95 ო.ბ.თ 1471

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25621 95 ო.ბ.თ 1472

ბალეტი დ. თორაძის "горда". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25622 95 ო.ბ.თ 1473

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25623 95 ო.ბ.თ 1474

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25624 95 ო.ბ.თ 1475

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25625 95 ო.ბ.თ 1476

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25626 95 ო.ბ.თ 1477

ბალეტი რ. გლეირის "წითელი ყაყაჩო". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25627 95 ო.ბ.თ 1478

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25628 95 ო.ბ.თ 1479

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25629 95 ო.ბ.თ 1480

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1956 - 1957 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ჭაბუკისნის. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25630 95 ო.ბ.თ 1481

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა", ბ. აფასიევის 

"ბახჩისარაის შადრევანი". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. პლისეცკაიას და ნ. 

ფადეეჩევის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25631 95 ო.ბ.თ 1482

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро", ბ. აფასიევის 

"бахчисарайский фонтан". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. პლისეცკაიას და ნ. 

ფადეეჩევის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25632 95 ო.ბ.თ 1483

ბალეტი ბ. აფასიევის "бахчисарайский фонтан", პ. ჩაიკოვსკის 

"лебединое озеро". 1956 - 1957 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25633 95 ო.ბ.თ 1484

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25634 95 ო.ბ.თ 1485

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი.ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25635 95 ო.ბ.თ 1486

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1957 - 1958 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25636 95 ო.ბ.თ 1487

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჯ. ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი საშუალო

25637 95 ო.ბ.თ 1488

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჯ. ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

25638 95 ო.ბ.თ 1489

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჯ. ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი საშუალო

25639 95 ო.ბ.თ 1490

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჯ. ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

25640 95 ო.ბ.თ 1491

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჯ. ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

25641 95 ო.ბ.თ 1492

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჯ. ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

25642 95 ო.ბ.თ 1493

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჯ. ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

25643 95 ო.ბ.თ 1494

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჯ. ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

25644 95 ო.ბ.თ 1495

ოპერა.  დ. თორაძის "ჩრდილოეთის პატარძალი". 1957 - 1958 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ქობულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25645 95 ო.ბ.თ 1496

ოპერა.  დ. თორაძის "ჩრდილოეთის პატარძალი". 1957 - 1958 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ქობულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



25646 95 ო.ბ.თ 1497

ოპერა.  დ. თორაძის "невеста севера". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ქობულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25647 95 ო.ბ.თ 1498

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25648 95 ო.ბ.თ 1499

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25649 95 ო.ბ.თ 1500

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ორლეანელი ქალწული". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვრები კ. 

კუკულაძე, შ. ჩიქოვანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25650 95 ო.ბ.თ 1501

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ორლეანელი ქალწული". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვრები კ. 

კუკულაძე, შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25651 95 ო.ბ.თ 1502

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ორლეანელი ქალწული". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვრები კ. 

კუკულაძე, შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25652 95 ო.ბ.თ 1503

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ორლეანელი ქალწული". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვრები კ. 

კუკულაძე, შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25653 95 ო.ბ.თ 1504

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "орлеанская дева". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვრები კ. 

კუკულაძე, შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25654 95 ო.ბ.თ 1505

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "орлеанская дева". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვრები კ. 

კუკულაძე, შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25655 95 ო.ბ.თ 1506

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "орлеанская дева". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვრები კ. 

კუკულაძე, შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25656 95 ო.ბ.თ 1507

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გელოვანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25657 95 ო.ბ.თ 1508

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1957 - 1958 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25658 95 ო.ბ.თ 1509

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин".1957 - 

1958 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25659 95 ო.ბ.თ 1510

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მონაწილეობენ: მ. 

პლისეცკაია, ნ. ფადეევიჩი, გ. ფარმანინაცი, ი. ზახაროვი, მ. 

ჩულასკი

ქაღალდი კარგი

25660 95 ო.ბ.თ 1511

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მონაწილეობენ: მ. 

პლისეცკაია, ნ. ფადეევიჩი, ი. ზახაროვი, მ. ჩულასკი

ქაღალდი კარგი

25661 95 ო.ბ.თ 1512

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მონაწილეობენ: მ. 

პლისეცკაია, ნ. ფადეევიჩი, გ. ფარმანინაცი, ი. ზახაროვი, მ. 

ჩულასკი

ქაღალდი კარგი

25662 95 ო.ბ.თ 1513

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1957 - 1958 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25663 95 ო.ბ.თ 1514

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1957 - 1958 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25664 95 ო.ბ.თ 1515

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1957 - 1958 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25665 95 ო.ბ.თ 1516

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

გორსკი. დირიჟორი ო. დიმიტრიდი. მხატვარი ს. ვირსალაძე. 

პრემიერა. ლიბრეტო ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

25666 95 ო.ბ.თ 1517

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

გორსკი. დირიჟორი ო. დიმიტრიდი. მხატვარი ს. ვირსალაძე. 

პრემიერა. ლიბრეტო ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

25667 95 ო.ბ.თ 1518

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "отелло". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

გორსკი. დირიჟორი ო. დიმიტრიდი. მხატვარი ს. ვირსალაძე. 

პრემიერა. ლიბრეტო ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

25668 95 ო.ბ.თ 1519

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "отелло". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. 

გორსკი. დირიჟორი ო. დიმიტრიდი. მხატვარი ს. ვირსალაძე. 

პრემიერა. ლიბრეტო ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

25669 95 ო.ბ.თ 1520

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. წაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



25670 95 ო.ბ.თ 1521

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის". 1957 - 1958 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. წაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25671 95 ო.ბ.თ 1522

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა", ა. ადანის "ჟიზელი". 1957 - 

1958 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბ. გრეის 

გასტროლი

ქაღალდი მძიმე

25672 95 ო.ბ.თ 1523

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро", ა. ადანის "жизель". 

1957 - 1958 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. ბ. გრეის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25673 95 ო.ბ.თ 1524

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро", ა. ადანის "жизель". 

1957 - 1958 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. ბ. გრეის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25674 95 ო.ბ.თ 1525

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა", ბ. ასაფიევის 

"ბახჩისარაის შადრევანი". 1957 - 1958 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. პლისეცკაიას და ნ. 

ფადეეჩევის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25675 95 ო.ბ.თ 1526

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро", ბ. ასაფიევის 

"бахчисарайский фонтан". 1957 - 1958 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. პლისეცკაიას და ნ. 

ფადეეჩევის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25676 95 ო.ბ.თ 1527

რეპერტუარი. 1958 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრ. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში

ქაღალდი კარგი

25677 95 ო.ბ.თ 1528

რეპერტუარი. 1958 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრ. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში

ქაღალდი მძიმე

25678 95 ო.ბ.თ 1529

რეპერტუარი. 1958 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრ. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში

ქაღალდი საშუალო

25679 95 ო.ბ.თ 1530

რეპერტუარი. 1958 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრ. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში

ქაღალდი საშუალო

25680 95 ო.ბ.თ 1531

რეპერტუარი. 1958 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრ. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში

ქაღალდი საშუალო

25681 95 ო.ბ.თ 1532

რეპერტუარი. 1958 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრ. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში

ქაღალდი საშუალო

25682 95 ო.ბ.თ 1533

ოპერა.   ჯ. ვერდის "травиата". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი, 

დირიჟორი მ. ბორჩხაძე, კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25683 95 ო.ბ.თ 1534

ოპერა.  ს. რახმანინოვის "ალეკო". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი დ. მირცხუალვა. მხატვარი დ. თავაძე

ქაღალდი საშუალო



25684 95 ო.ბ.თ 1535

ოპერა.  ს. რახმანინოვის "алеко". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი დ. მირცხუალვა. მხატვარი დ. თავაძე

ქაღალდი მძიმე

25685 95 ო.ბ.თ 1536

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25686 95 ო.ბ.თ 1537

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25687 95 ო.ბ.თ 1538

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1958 - 1959 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25688 95 ო.ბ.თ 1539

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1958 - 1959 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჯ. ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25689 95 ო.ბ.თ 1540

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1958 - 1959 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჯ. ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25690 95 ო.ბ.თ 1541

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე, ი. დარჩია. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, ჯ. გოკიელი. 

მხატვარი ი. ასკურავა. პემიერა

ქაღალდი კარგი

25691 95 ო.ბ.თ 1542

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე, ი. დარჩია. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, ჯ. გოკიელი. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25692 95 ო.ბ.თ 1543

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე, ი. დარჩია. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, ჯ. გოკიელი. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25693 95 ო.ბ.თ 1544

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე, ი. დარჩია. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, ჯ. გოკიელი. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

25694 95 ო.ბ.თ 1545

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე, ი. დარჩია. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, ჯ. გოკიელი. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25695 95 ო.ბ.თ 1546

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე, ი. დარჩია. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, ჯ. გოკიელი. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

25696 95 ო.ბ.თ 1547

ოპერა.  ე. სუხონის "კრუტნიავა". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიავილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. კუკულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



25697 95 ო.ბ.თ 1548

ოპერა.  ე. სუხონის "კრუტნიავა". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიავილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. კუკულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25698 95 ო.ბ.თ 1549

ოპერა.  ე. სუხონის "крутнява". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიავილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. კუკულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25699 95 ო.ბ.თ 1550

ოპერა.  ე. სუხონის "крутнява". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიავილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. კუკულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25700 95 ო.ბ.თ 1551

ოპერა.  ე. სუხონის "крутнява". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიავილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25701 95 ო.ბ.თ 1552

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25702 95 ო.ბ.თ 1553

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25703 95 ო.ბ.თ 1554

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25704 95 ო.ბ.თ 1555

ოპერა.  ა. ბუკიას "არსენა". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო ს. ზაქარიაძე, დ. 

გაჩეჩილაძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი

25705 95 ო.ბ.თ 1556

ოპერა.  ა. ბუკიას "არსენა". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. ზაქარიაძე. 

დირიჟორი ზ. ხუროძე. მხატვარი ფ. ლაპიუაშვილი.  ლიბრეტო ს. 

ზაქარიაძე, დ. გაჩეჩილაძე

ქაღალდი კარგი

25706 95 ო.ბ.თ 1557

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

25707 95 ო.ბ.თ 1558

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

25708 95 ო.ბ.თ 1559

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

25709 95 ო.ბ.თ 1560

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი



25710 95 ო.ბ.თ 1561

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25711 95 ო.ბ.თ 1562

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25712 95 ო.ბ.თ 1563

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25713 95 ო.ბ.თ 1564

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25714 95 ო.ბ.თ 1565

ოპერა.  მ. ბალანჩივაძის "дареджан цбиери". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი მ. ბორჩხაძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25715 95 ო.ბ.თ 1566

ოპერა.  მ. ბალანჩივაძის "დარეჯან ცბიერი". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი მ. ბორჩხაძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25716 95 ო.ბ.თ 1567

ოპერა.  მ. ბალანჩივაძის "დარეჯან ცბიერი". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი მ. ბორჩხაძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

25717 95 ო.ბ.თ 1568

ოპერა.  მ. ბალანჩივაძის "დარეჯან ცბიერი". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25718 95 ო.ბ.თ 1569

ოპერა.  ჯ. ვედის "აიდა". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. კარსლიანი 

ქაღალდი კარგი

25719 95 ო.ბ.თ 1570

ოპერა.  ჯ. ვედის "аида". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25720 95 ო.ბ.თ 1571

ოპერა.  ჯ. ვედის "аида". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25721 95 ო.ბ.თ 1572

ოპერა.  ჯ. ვედის "аида". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25722 95 ო.ბ.თ 1573

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები ვ. სიდამონ-

ერისთავი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25723 95 ო.ბ.თ 1574

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25724 95 ო.ბ.თ 1575

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25725 95 ო.ბ.თ 1576

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი



25726 95 ო.ბ.თ 1577

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

25727 95 ო.ბ.თ 1578

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25728 95 ო.ბ.თ 1579

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25729 95 ო.ბ.თ 1580

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25730 95 ო.ბ.თ 1581

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი მძიმე

25731 95 ო.ბ.თ 1582

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25732 95 ო.ბ.თ 1583

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "иоланта". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25733 95 ო.ბ.თ 1584

ოპერა.  დ. თორაძის "ჩრდილოეთის პატარძალი". 1958 - 1959 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25734 95 ო.ბ.თ 1585

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "чио-чио-сан". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25735 95 ო.ბ.თ 1586

ოპერა.  შ. ჰუნოს "фауст" и "валпургиева ночь". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25736 95 ო.ბ.თ 1587

ოპერა.  შ. ჰუნოს "фауст". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. გოკიელი. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

25737 95 ო.ბ.თ 1588

ოპერა.  შ. ჰუნოს "фауст". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. გოკიელი. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25738 95 ო.ბ.თ 1589

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама", ჯ. 

ვერდის "риголетто".  1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25739 95 ო.ბ.თ 1590

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска", " чио-чио-сан".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25740 95 ო.ბ.თ 1591

ოპერა.  შ. ჰუნოს"фауст", ჯ. ვერდის "травиата".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25741 95 ო.ბ.თ 1592

ოპერა.  შ. ჰუნოს"фауст", ჯ. ვერდის "травиата".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25742 95 ო.ბ.თ 1593

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ლ. დელიბას "ლაკმე".  1958 - 

1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25743 95 ო.ბ.თ 1594

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", ლ. დელიბას "лакме".  1958 - 1959 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25744 95 ო.ბ.თ 1595

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", ლ. დელიბას "лакме".  1958 - 1959 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25745 95 ო.ბ.თ 1596

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჯ. პუჩინის "тоска".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25746 95 ო.ბ.თ 1597

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჯ. პუჩინის "тоска", პ. ჩაიკოვსკის 

"пиковая дама".  1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25747 95 ო.ბ.თ 1598

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска", ჯ. ვერდის "аида".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25748 95 ო.ბ.თ 1599

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска", ჯ ვერდის "риголетто".  1958 - 1959 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25749 95 ო.ბ.თ 1600

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска", ჯ ვერდის "аида".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25750 95 ო.ბ.თ 1601

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска", ჯ ვერდის "аида".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25751 95 ო.ბ.თ 1602

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", "аида". 1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

25752 95 ო.ბ.თ 1603

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი", ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ზ. 

ფალიაშვილის "დაისი".  1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25753 95 ო.ბ.თ 1604

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი", ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ზ. 

ფალიაშვილის "დაისი".  1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25754 95 ო.ბ.თ 1605

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". შ. ჰუნოს "ფაუსტი", ჟ. ბიზეს 

"კარმენი", ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25755 95 ო.ბ.თ 1606

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска". შ. ჰუნოს "фауст", ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. 

პუჩინის "ичо-чио-сан".  1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25756 95 ო.ბ.თ 1607

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი", 

პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჟ. ბიზეს "კარმენი".  1958 - 1959 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

25757 95 ო.ბ.თ 1608

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама", ჯ. პუჩინის "чио-чио-сан" პ. 

ჩიკოვსკის "евгений онегин" ჟ. ბიზეს "кармен".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25758 95 ო.ბ.თ 1609

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მძინარე მზეთუნახავი".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25759 95 ო.ბ.თ 1610

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "спящая красавица".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი საშუალო

25760 95 ო.ბ.თ 1611

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "спящая красавица".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25761 95 ო.ბ.თ 1612

ბალეტი ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", დ. თორაძის 

"გორდა". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. თუმანიშვლი, ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი, ი. ფალიაშვილი მხატვარი ს. 

ვირსალაძე, ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25762 95 ო.ბ.თ 1613

ბალეტი ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери", დ. თორაძის 

"горда". 1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  ი. თუმანიშვლი, ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი, ი. ფალიაშვილი მხატვარი ს. ვირსალაძე, ფ. 

ლაპიაშვილი

ქაღალდი საშუალო

25763 95 ო.ბ.თ 1614

პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა".  1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25764 95 ო.ბ.თ 1615

პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა".  1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25765 95 ო.ბ.თ 1616

პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა".  1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25766 95 ო.ბ.თ 1617

პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა".  1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25767 95 ო.ბ.თ 1618

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25768 95 ო.ბ.თ 1619

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბ. ბრეგვაძის და 

კურგაპკინას გასტროლი 

ქაღალდი კარგი

25769 95 ო.ბ.თ 1620

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25770 95 ო.ბ.თ 1621

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი".  1958 - 1959 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25771 95 ო.ბ.თ 1622

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა".  1958 - 1959 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25772 95 ო.ბ.თ 1623

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "отело".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო ვ. 

ჭაბუკიანი. ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



25773 95 ო.ბ.თ 1624

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო ვ. 

ჭაბუკიანი. ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

25774 95 ო.ბ.თ 1625

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

25775 95 ო.ბ.თ 1626

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25776 95 ო.ბ.თ 1627

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25777 95 ო.ბ.თ 1628

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი".  1958 - 1959 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25778 95 ო.ბ.თ 1629

სეზონის რეპერტუარი. 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25779 95 ო.ბ.თ 1630

репертуар сезона. 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25780 95 ო.ბ.თ 1631

репертуар сезона. 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25781 95 ო.ბ.თ 1632

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები".  1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25782 95 ო.ბ.თ 1633

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე".  1959 - 1960 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბუქარესტის 

სახელმწიფო ოპერისა და ბალეტის თესტრის სოლისტ ი. პისოს 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25783 95 ო.ბ.თ 1634

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი".  1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25784 95 ო.ბ.თ 1635

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი".  1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25785 95 ო.ბ.თ 1636

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник".  1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25786 95 ო.ბ.თ 1637

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник".  1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. გასპარიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25787 95 ო.ბ.თ 1638

ოპერა.  ა. დორგომიჟსკის "ალი".  1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. 

მჭედლიძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. 

ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი



25788 95 ო.ბ.თ 1639

ოპერა.  ა. დორგომიჟსკის "русалка".  1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. 

მჭედლიძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. 

ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

25789 95 ო.ბ.თ 1640

ოპერა.  ა. დორგომიჟსკის "русалка".  1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. 

მჭედლიძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. 

ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

25790 95 ო.ბ.თ 1641

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო".  1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბუქარესტის 

სახელმწიფო ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტ ი. პისოს 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25791 95 ო.ბ.თ 1642

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო".  1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. გამრეკელის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25792 95 ო.ბ.თ 1643

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო".  1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ს. თორელის 

პირველი გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

25793 95 ო.ბ.თ 1644

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто".  1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბუქარესტის სახელმწიფო 

ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტ ი. პისოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25794 95 ო.ბ.თ 1645

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска".  1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25795 95 ო.ბ.თ 1646

ოპერა.  რ. გაბიჩვაძის "ნანა". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ნ. ხატისკაცი და 

გ. მელივასი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი რ. თარხან-

მოურავი

ქაღალდი კარგი

25796 95 ო.ბ.თ 1647

ოპერა.  რ. გაბიჩვაძის "нана". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ნ. ხატისკაცი და 

გ. მელივასი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი რ. თარხან-

მოურავი

ქაღალდი კარგი

25797 95 ო.ბ.თ 1648

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25798 95 ო.ბ.თ 1649

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25799 95 ო.ბ.თ 1650

ოპერა.  ჯ. ვერდის "კარმენი". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25800 95 ო.ბ.თ 1651

ოპერა.  ჯ. ვერდის "კარმენი". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25801 95 ო.ბ.თ 1652

ოპერა.  ჯ. ვერდის "кармен". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25802 95 ო.ბ.თ 1653

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25803 95 ო.ბ.თ 1654

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25804 95 ო.ბ.თ 1655

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25805 95 ო.ბ.თ 1656

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები ვ. სიდამონ-

ერისთავი, ი. ასკურავა. მიძღვნილი პირველი დადგმიდან 40 

წლისთავისადმი

ქაღალდი კარგი

25806 95 ო.ბ.თ 1657

ოპერა.  ე. სუხონის "კრუტნიავა". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25807 95 ო.ბ.თ 1658

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25808 95 ო.ბ.თ 1659

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25809 95 ო.ბ.თ 1660

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", ბალეტი დ. თორაძის 

"გორდა". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. დირიჟორი 

დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

25810 95 ო.ბ.თ 1661

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси", ბალეტი დ. თორაძის "горда". 

1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  ვ. ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

25811 95 ო.ბ.თ 1662

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. მურადოვას პირველი 

გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

25812 95 ო.ბ.თ 1663

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. დომენეცკის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25813 95 ო.ბ.თ 1664

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. ნიკოლოვას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25814 95 ო.ბ.თ 1665

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25815 95 ო.ბ.თ 1666

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25816 95 ო.ბ.თ 1667

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25817 95 ო.ბ.თ 1668

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25818 95 ო.ბ.თ 1669

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25819 95 ო.ბ.თ 1670

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25820 95 ო.ბ.თ 1671

ოპერა.  რ. ლეონკავალოს "ჯამბაზები". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25821 95 ო.ბ.თ 1672

ოპერა.  რ. ლეონკავალოს "ჯამბაზები". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვრები კ. 

კუკულაძე, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25822 95 ო.ბ.თ 1673

ოპერა.  რ. ლეონკავალოს "паяцы". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვრები კ. 

კუკულაძე, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25823 95 ო.ბ.თ 1674

ოპერა.  რ. ლეონკავალოს "паяцы". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

კვალიაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვრები კ. 

კუკულაძე, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25824 95 ო.ბ.თ 1675

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1959 - 1960 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. ჭყონიას 

პირველი გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

25825 95 ო.ბ.თ 1676

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. დოლიძის პირველი 

გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

25826 95 ო.ბ.თ 1677

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25827 95 ო.ბ.თ 1678

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. ანჯაფარიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25828 95 ო.ბ.თ 1679

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25829 95 ო.ბ.თ 1680

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", რ. ლეონკოვალოს 

"ჯამბაზები", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიეტუას სსრ 

სახალხო არტისტ ვ. ადამკიავიჩიუსის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25830 95 ო.ბ.თ 1681

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", რ. ლეონკოვალოს "паяцы", ჯ. 

პუჩინის "тоска". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ლიეტუას სსრ სახალხო არტისტ ვ. 

ადამკიავიჩიუსის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25831 95 ო.ბ.თ 1682

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ამირანაშვილის 

პირველი გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

25832 95 ო.ბ.თ 1683

ოპერა.  მ. ბალანცივაძის "დარეჯან ცბიერი". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25833 95 ო.ბ.თ 1684

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник". ჯ. ვერდის 

"травиата". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25834 95 ო.ბ.თ 1685

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". ჯ. ვერდის 

"ტრავიატა". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25835 95 ო.ბ.თ 1686

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". შ. ჰუნოს "ფაუსტი და 

ვალპურგის ღამე", ჯ. პუჩინის ტოსკა". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბუქარსტის 

სახელმწიფო ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის 

სოლისტ ი. პისოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25836 95 ო.ბ.თ 1687

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ზ. ფალიაშვილი "აბესალომ და 

ეთერი", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. ანჯაფარიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25837 95 ო.ბ.თ 1688

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილი "абесалом и этери", ჯ. პუჩინის "тоска". 

1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. ზ. ანჯაფარიძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25838 95 ო.ბ.თ 1689

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". ჯ. ვერდის "აიდა". 1959 - 

1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. 

ანჯაფარიძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25839 95 ო.ბ.თ 1690

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери", ჯ. პუჩინის "тоска", 

ჯ. ვერდის"травиата", პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама". 1959 - 1960 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. 

ანჯაფარიძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25840 95 ო.ბ.თ 1691

ოპერა.  "паяцы", ჯ. ვერდის"травиата". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25841 95 ო.ბ.თ 1692

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. ვერდის 

"трубадур".1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25842 95 ო.ბ.თ 1693

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1959 - 

1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. 

გამრეკელის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25843 95 ო.ბ.თ 1694

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1959 - 

1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. 

გამრეკელის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25844 95 ო.ბ.თ 1695

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси", ჯ. ვერდის "травиата". 1959 - 

1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. 

გამრეკელის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

25845 95 ო.ბ.თ 1696

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25846 95 ო.ბ.თ 1697

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჯ. პუჩინის "тоска". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25847 95 ო.ბ.თ 1698

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 

1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25848 95 ო.ბ.თ 1699

ოპერა.  ო. თევდორაძის "легенда о тбилиси" - "ლეგენდა 

თბილისზე", პ. მასკანის "сельская честь" - "სოფლის 

პატიოსნობა". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო ჩ. გელეიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



25849 95 ო.ბ.თ 1700

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "Евгений Онегин", შ. ჰუნოს "Фауст и 

Валпургиева ночь". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25850 95 ო.ბ.თ 1701

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур", "аида". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25851 95 ო.ბ.თ 1702

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур", "аида". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25852 95 ო.ბ.თ 1703

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. ვერდის "аида", "трубадур". 1959 - 

1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25853 95 ო.ბ.თ 1704

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. ვერდის "аида". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25854 95 ო.ბ.თ 1705

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур", ჟ. ბიზეს "кармен". 1959 - 1960 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25855 95 ო.ბ.თ 1706

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама", ჯ. ვერდის "аида". 1959 - 

1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25856 95 ო.ბ.თ 1707

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси", ჯ. ვერდის "травиата". 1959 - 

1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25857 95 ო.ბ.თ 1708

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. პუჩინის "тоска", 

რ. ლეონკოვალოს "паяцы". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25858 95 ო.ბ.თ 1709

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник", ჯ. ვერდის 

"травиата". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25859 95 ო.ბ.თ 1710

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", შ. ჰუნოს "фауст" и "валпургиева 

ночь", ჯ. პუჩინის "тоска". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25860 95 ო.ბ.თ 1711

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი", ბალეტი ბ. ასაფიევის 

"ბახჩისარაის შადრევანი". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25861 95 ო.ბ.თ 1712

ბალეტი ა. ადანის "жизель", ბალეტი ბ. ასაფიევის 

"бахчисарайский фонтан". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25862 95 ო.ბ.თ 1713

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25863 95 ო.ბ.თ 1714

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25864 95 ო.ბ.თ 1715

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25865 95 ო.ბ.თ 1716

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1959 - 1960 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25866 95 ო.ბ.თ 1717

ბალეტი ბ. ასაფიევის "бахчисарайский фонтан". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25867 95 ო.ბ.თ 1718

ბალეტი ს. ცინცაძის "ცისფერი მთის საუნჯე". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25868 95 ო.ბ.თ 1719

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25869 95 ო.ბ.თ 1720

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აბოლიტი". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25870 95 ო.ბ.თ 1721

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აბოლიტი". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25871 95 ო.ბ.თ 1722

ბალეტი ლ. ჰერტელის "ამაო სიფრთხილე". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25872 95 ო.ბ.თ 1723

ბალეტი ლ. ჰერტელის "ამაო სიფრთხილე". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25873 95 ო.ბ.თ 1724

ბალეტი ლ. ჰერტელის "тщетная предосторожность". 1959 - 1960 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  ე. დიმიტრაში. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი 

ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25874 95 ო.ბ.თ 1725

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25875 95 ო.ბ.თ 1726

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25876 95 ო.ბ.თ 1727

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25877 95 ო.ბ.თ 1728

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25878 95 ო.ბ.თ 1729

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მძინარე მზეთუნახავი". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25879 95 ო.ბ.თ 1730

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მძინარე მზეთუნახავი". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25880 95 ო.ბ.თ 1731

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მძინარე მზეთუნახავი". 1959 - 1960 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25881 95 ო.ბ.თ 1732

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25882 95 ო.ბ.თ 1733

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი



25883 95 ო.ბ.თ 1734

ბალეტი დ. თორაძის "горда". 1959 - 1960 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25884 95 ო.ბ.თ 1735

სეზონის რეპერტუარი. 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25885 95 ო.ბ.თ 1736

სეზონის რეპერტუარი. 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

25886 95 ო.ბ.თ 1737

სეზონის რეპერტუარი. 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25887 95 ო.ბ.თ 1738

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25888 95 ო.ბ.თ 1739

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი 

ქაღალდი კარგი

25889 95 ო.ბ.თ 1740

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25890 95 ო.ბ.თ 1741

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25891 95 ო.ბ.თ 1742

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები ვ. სიდამონ-

ერისთავი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25892 95 ო.ბ.თ 1743

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები ვ. სიდამონ-

ერისთავი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25893 95 ო.ბ.თ 1744

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები ვ. სიდამონ-

ერისთავი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25894 95 ო.ბ.თ 1745

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მინდია". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. 

ალექსიძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ფ. 

ლაპიაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25895 95 ო.ბ.თ 1746

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "миндиа" - "მინდია". 1960 - 1961 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. 

ალექსიძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ფ. 

ლაპიაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25896 95 ო.ბ.თ 1747

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ ეთერი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. ანჯაფარიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი მძიმე



25897 95 ო.ბ.თ 1748

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ ეთერი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი, ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25898 95 ო.ბ.თ 1749

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი მძიმე

25899 95 ო.ბ.თ 1750

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25900 95 ო.ბ.თ 1751

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25901 95 ო.ბ.თ 1752

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25902 95 ო.ბ.თ 1753

ოპერა.  ა. კერესელიზის "ბაში-აჩუკი".1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25903 95 ო.ბ.თ 1754

ოპერა.  ა. კერესელიზის "баши-ачуки".1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. 

აღსაბაძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

25904 95 ო.ბ.თ 1755

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25905 95 ო.ბ.თ 1756

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. 

პოკროვსკი. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ტ. 

სტარჟენსკაია

ქაღალდი კარგი

25906 95 ო.ბ.თ 1757

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. 

პოკროვსკი. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ტ. 

სტარჟენსკაია

ქაღალდი კარგი

25907 95 ო.ბ.თ 1758

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. 

პოკროვსკი. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ტ. 

სტარჟენსკაია

ქაღალდი კარგი

25908 95 ო.ბ.თ 1759

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиатта". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. მჭედლიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25909 95 ო.ბ.თ 1760

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. მჭედლიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25910 95 ო.ბ.თ 1761

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. მჭედლიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი



25911 95 ო.ბ.თ 1762

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. მჭედლიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25912 95 ო.ბ.თ 1763

ოპერა.  ვ, გოკიელის "წითელქუდა". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე, უ. დარჩია. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25913 95 ო.ბ.თ 1764

ოპერა.  ვ, გოკიელის "წითელქუდა". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე, უ. დარჩია. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25914 95 ო.ბ.თ 1765

ოპერა.  ვ, გოკიელის "წითელქუდა". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე, უ. დარჩია. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25915 95 ო.ბ.თ 1766

ოპერა.  ვ, გოკიელის "წითელქუდა". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25916 95 ო.ბ.თ 1767

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. მჭედლიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

25917 95 ო.ბ.თ 1768

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. მჭედლიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

25918 95 ო.ბ.თ 1769

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "звави"- "ზვავი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25919 95 ო.ბ.თ 1770

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "звави". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25920 95 ო.ბ.თ 1771

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "ზვავი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25921 95 ო.ბ.თ 1772

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს "ჯამბაზები". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ზაიკას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25922 95 ო.ბ.თ 1773

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25923 95 ო.ბ.თ 1774

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. კარსლიანი

ქაღალდი კარგი

25924 95 ო.ბ.თ 1775

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25925 95 ო.ბ.თ 1776

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25926 95 ო.ბ.თ 1777

ოპერა.  შ. მშველიძის "დიდოსტატის მარჯვენა". 1960 - 1961 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვრები კ. 

კუკულაძე ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25927 95 ო.ბ.თ 1778

ოპერა.  შ. მშველიძის "десница великого мастера". 1960 - 1961 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვრები კ. 

კუკულაძე ი. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25928 95 ო.ბ.თ 1779

ოპერა.  ჯ. ბიზეს "კარმენი". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჯ. მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

25929 95 ო.ბ.თ 1780

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", შ. ჰუნოს "ფაუსტი და 

ვალპურგის ღამი". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25930 95 ო.ბ.თ 1781

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", "ტრავიატა". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25931 95 ო.ბ.თ 1782

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", "ტრავიატა". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25932 95 ო.ბ.თ 1783

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", "травиата". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25933 95 ო.ბ.თ 1784

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", "травиата". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25934 95 ო.ბ.თ 1785

ოპერა.  შ. ჰუნოს "фауст", ჟ. ბიზეს "кармен".1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25935 95 ო.ბ.თ 1786

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი", ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1960 - 1961 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25936 95 ო.ბ.თ 1787

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა", ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და 

ეთერი". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25937 95 ო.ბ.თ 1788

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", ჯ. პუჩინის "ტოსკა", ჯ. ვერდის 

"ტრავიატა". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25938 95 ო.ბ.თ 1789

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25939 95 ო.ბ.თ 1790

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე", ჯ. ვერდის 

"აიდა". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი



25940 95 ო.ბ.თ 1791

ოპერა.  შ. ჰუნოს "фауст и валпургиева ночь", ჯ. ვერდის "аида". 

1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

25941 95 ო.ბ.თ 1792

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1960 - 

1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25942 95 ო.ბ.თ 1793

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე", ჯ. ვერდის 

"ტრავიატა". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25943 95 ო.ბ.თ 1794

ოპერა.  შ. ჰუნოს "фауст и валпургиева ночь", ჯ. ვერდის 

"травиата". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25944 95 ო.ბ.თ 1795

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери", ჯ. ვერდის 

"травиата". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25945 95 ო.ბ.თ 1796

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1960 - 

1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25946 95 ო.ბ.თ 1797

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1960 - 

1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25947 95 ო.ბ.თ 1798

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", "აბესალომ და ეთერი". 1960 - 

1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25948 95 ო.ბ.თ 1799

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. ვერდის "аида". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25949 95 ო.ბ.თ 1800

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი", მ. მუსორგსკის "ბორის 

გოდუნოვი". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25950 95 ო.ბ.თ 1801

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "русалка", მ. მუსორგსკის "ბორის 

გოდუნოვი".  1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25951 95 ო.ბ.თ 1802

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", "ტრავიატა". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25952 95 ო.ბ.თ 1803

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур", "травиата". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25953 95 ო.ბ.თ 1804

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1960 - 1961 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25954 95 ო.ბ.თ 1805

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. ვერდის "трубадур". 1960 - 1961 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25955 95 ო.ბ.თ 1806

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა", ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1960 - 

1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25956 95 ო.ბ.თ 1807

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска", ჯ. ვერდის "трубадур". 1960 - 1961 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25957 95 ო.ბ.თ 1808

ოპერა.  შ. ჰუნოს "фауст и валпургиева ночь", ჯ. როსინის 

"севильский цирюльник". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

25958 95 ო.ბ.თ 1809

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25959 95 ო.ბ.თ 1810

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25960 95 ო.ბ.თ 1811

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჟ. ბიზეს "кармен". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25961 95 ო.ბ.თ 1812

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჟ. ბიზეს "кармен". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25962 95 ო.ბ.თ 1813

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", პ. ჩაიკოვსკის 

"პიკის ქალი". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25963 95 ო.ბ.თ 1814

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 1960 - 

1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25964 95 ო.ბ.თ 1815

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". ჯ. პუჩინის "чио-чио-сан". 1960 - 

1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25965 95 ო.ბ.თ 1816

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე", ჯ. როსინის 

"სევილიელი დალაქი". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25966 95 ო.ბ.თ 1817

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "ტრუბადური", ჯ. პუჩინის 

"ტოსკა". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25967 95 ო.ბ.თ 1818

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", ჯ. პუჩინის "тоска", ჯ. ვერდის 

"травиата". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25968 95 ო.ბ.თ 1819

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", "аида", ჟ. ბიზეს "кармен". 1960 - 

1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25969 95 ო.ბ.თ 1820

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი", ჯ. როსინის 

"სევილიელი დალაქი", ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1960 - 1961 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25970 95 ო.ბ.თ 1821

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი", ჯ. როსინის 

"севильский цирюльник", ა. დარგომიჟსკის "русалка". 1960 - 1961 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



25971 95 ო.ბ.თ 1822

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама",  ზ. ფალიაშვილის 

"абесалом и этери", დ. თორაძის "невеста севера".1960 - 1961 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25972 95 ო.ბ.თ 1823

ბალეტი ს. ცინცაძის "დემონი". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25973 95 ო.ბ.თ 1824

ბალეტი ს. ცინცაძის "დემონი". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25974 95 ო.ბ.თ 1825

ბალეტი ს. ცინცაძის "დემონი". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

25975 95 ო.ბ.თ 1826

ბალეტი ს. ცინცაძის "демон". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. გორკი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხარვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

25976 95 ო.ბ.თ 1827

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25977 95 ო.ბ.თ 1828

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25978 95 ო.ბ.თ 1829

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25979 95 ო.ბ.თ 1830

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25980 95 ო.ბ.თ 1831

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. 

დავითაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25981 95 ო.ბ.თ 1832

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. 

დავითაშვილი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25982 95 ო.ბ.თ 1833

ბალეტი ლ. ჰერტელის "ამაო სიფრთხილე". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ე. 

დიმიტიაში. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25983 95 ო.ბ.თ 1834

ბალეტი ლ. ჰერტელის "ამაო სიფრთხილე". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ე. 

დიმიტიაში. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი



25984 95 ო.ბ.თ 1835

ბალეტი ლ. ჰერტელის "ამაო სიფრთხილე". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ე. 

დიმიტიაში. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი მძიმე

25985 95 ო.ბ.თ 1836

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

25986 95 ო.ბ.თ 1837

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25987 95 ო.ბ.თ 1838

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვარშავის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრის ბალეტის პრემიერების ო. 

სავიცკას და ფ. მალინოვსკის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

25988 95 ო.ბ.თ 1839

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვარშავის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრის ბალეტის პრემიერების ო. 

სავიცკას და ფ. მალინოვსკის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

25989 95 ო.ბ.თ 1840

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25990 95 ო.ბ.თ 1841

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25991 95 ო.ბ.თ 1842

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25992 95 ო.ბ.თ 1843

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

25993 95 ო.ბ.თ 1844

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1960 - 1961 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ს. 

სერგეევი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ნ. უშინი

ქაღალდი კარგი

25994 95 ო.ბ.თ 1845

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1960 - 1961 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ს. 

სერგეევი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ნ. უშინი

ქაღალდი კარგი

25995 95 ო.ბ.თ 1846

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1960 - 1961 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ს. 

სერგეევი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ნ. უშინი

ქაღალდი კარგი



25996 95 ო.ბ.თ 1847

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

25997 95 ო.ბ.თ 1848

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

25998 95 ო.ბ.თ 1849

ბალეტი ს. ცინცაძის "ცისფერი მთის საუნჯე". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ა. 

წერეთელი, ვ. დოლიძე თ. სანაძე. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

25999 95 ო.ბ.თ 1850

ბალეტი ს. ცინცაძის "ცისფერი მთის საუნჯე". 1960 - 1961 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ა. 

წერეთელი, ვ. დოლიძე თ. სანაძე. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

26000 95 ო.ბ.თ 1851

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო", ს. ცინცაძის "დემონი". 1960 - 

1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. 

ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26001 95 ო.ბ.თ 1852

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო", ს. ცინცაძის "დემონი". 1960 - 

1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. 

ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26002 96 ო.ბ.თ 1853

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро", ა. ადანის "жизель". 

1960 - 1961 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26003 96 ო.ბ.თ 1854

სეზონის რეპერტუარი. 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26004 96 ო.ბ.თ 1855

ოპერა.  ი. გეწაძის "гантиади" - "განთიადი". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. 

კუკულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26005 96 ო.ბ.თ 1856

ოპერა.  დ. თორაძის "ჩრდილოეთის პატარძალი". 1961 - 1962 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრირეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორიო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

26006 96 ო.ბ.თ 1857

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. ბადრიძის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26007 96 ო.ბ.თ 1858

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. ბადრიძის გასტროლი

ქაღალდი მძიმე

26008 96 ო.ბ.თ 1859

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ე. მიროშნიჩენკოს 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

26009 96 ო.ბ.თ 1860

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26010 96 ო.ბ.თ 1861

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26011 96 ო.ბ.თ 1862

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26012 96 ო.ბ.თ 1863

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1961 - 1962 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26013 96 ო.ბ.თ 1864

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1961 - 1962 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

26014 96 ო.ბ.თ 1865

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

26015 96 ო.ბ.თ 1866

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26016 96 ო.ბ.თ 1867

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

წუწუნავა. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. შარლემანი

ქაღალდი კარგი

26017 96 ო.ბ.თ 1868

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26018 96 ო.ბ.თ 1869

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26019 96 ო.ბ.თ 1870

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

26020 96 ო.ბ.თ 1871

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

26021 96 ო.ბ.თ 1872

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

26022 96 ო.ბ.თ 1873

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მინდია". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26023 96 ო.ბ.თ 1874

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ბოჰემა". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26024 96 ო.ბ.თ 1875

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ბოჰემა". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26025 96 ო.ბ.თ 1876

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "богема". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26026 96 ო.ბ.თ 1877

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "богема". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



26027 96 ო.ბ.თ 1878

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონგინი", მ მუსორგსკის "ბორს 

გოდუნოვი", ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 

1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26028 96 ო.ბ.თ 1879

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин", შ. ჰუნოს "фауст" и 

"валпургиева ночь". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26029 96 ო.ბ.თ 1880

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", "აიდა". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26030 96 ო.ბ.თ 1881

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე", მ. მუსორგსკის 

"ბორის გოდუნოვი". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26031 96 ო.ბ.თ 1882

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1961 - 1962 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26032 96 ო.ბ.თ 1883

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26033 96 ო.ბ.თ 1884

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26034 96 ო.ბ.თ 1885

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", შ. ჰუნოს "фауст" и "валпургиева 

ночь", ჯ. პუჩინის "тоска". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26035 96 ო.ბ.თ 1886

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", "რიგოლეტო". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26036 96 ო.ბ.თ 1887

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მძინარე მზეთუნახავი". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26037 96 ო.ბ.თ 1888

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მძინარე მზეთუნახავი". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

26038 96 ო.ბ.თ 1889

ბალეტი ლ. ჰერტელი "ამაო სიფრთხილე". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26039 96 ო.ბ.თ 1890

ბალეტი ლ. ჰერტელი "ამაო სიფრთხილე". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26040 96 ო.ბ.თ 1891

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1961 - 1962 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26041 96 ო.ბ.თ 1892

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1961 - 1962 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26042 96 ო.ბ.თ 1893

ბალეტი ბ. ასაფიევის "бахчисарайский фонтан". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26043 96 ო.ბ.თ 1894

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26044 96 ო.ბ.თ 1895

ბალეტი ს. ცინცაძის "დემონი". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26045 96 ო.ბ.თ 1896

ბალეტი ს. ცინცაძის "დემონი". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26046 96 ო.ბ.თ 1897

ბალეტი ს. ცინცაძის "დემონი". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26047 96 ო.ბ.თ 1898

ბალეტი ს. ცინცაძის "დემონი". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26048 96 ო.ბ.თ 1899

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26049 96 ო.ბ.თ 1900

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

26050 96 ო.ბ.თ 1901

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

26051 96 ო.ბ.თ 1902

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

26052 96 ო.ბ.თ 1903

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

26053 96 ო.ბ.თ 1904

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26054 96 ო.ბ.თ 1905

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26055 96 ო.ბ.თ 1906

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26056 96 ო.ბ.თ 1907

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26057 96 ო.ბ.თ 1908

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26058 96 ო.ბ.თ 1909

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26059 96 ო.ბ.თ 1910

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26060 96 ო.ბ.თ 1911

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1961 - 1962 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26061 96 ო.ბ.თ 1912

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა", ლ. მინკუსის "დონ-

კიხოტი". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26062 96 ო.ბ.თ 1913

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო", ს. ცინცაძის "დემონი". 1961 - 

1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. 

ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26063 96 ო.ბ.თ 1914

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მძინარე მზეთუნახავი", ა. დარგომიჟსკის 

"ალი". 1961 - 1962 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26064 96 ო.ბ.თ 1915

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26065 96 ო.ბ.თ 1916

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26066 96 ო.ბ.თ 1917

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1962 - 1963 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26067 96 ო.ბ.თ 1918

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26068 96 ო.ბ.თ 1919

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "чио-чио-сан". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26069 96 ო.ბ.თ 1920

ოპერა.  შ. მშველიძის "დიდოსტატის მარჯვენა". 1962 - 1963 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვრები კ. 

კუკულაძე ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26070 96 ო.ბ.თ 1921

ოპერა.  შ. მშველიძის "დიდოსტატის მარჯვენა". 1962 - 1963 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვრები კ. 

კუკულაძე ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26071 96 ო.ბ.თ 1922

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მინდია". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26072 96 ო.ბ.თ 1923

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1962 - 1963 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. ანჯაფარიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26073 96 ო.ბ.თ 1924

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1962 - 1963 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26074 96 ო.ბ.თ 1925

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1962 - 1963 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26075 96 ო.ბ.თ 1926

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "ალი". 1962 - 1963 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

26076 96 ო.ბ.თ 1927

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1962 - 1963 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

26077 96 ო.ბ.თ 1928

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე". 1962 - 1963 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26078 96 ო.ბ.თ 1929

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1962 - 1963 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26079 96 ო.ბ.თ 1930

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26080 96 ო.ბ.თ 1931

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26081 96 ო.ბ.თ 1932

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур". 1962 - 1963 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26082 96 ო.ბ.თ 1933

ოპერა.  ლ. ფალიაშვილის "იავნანამ რა ჰქმნა". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26083 96 ო.ბ.თ 1934

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26084 96 ო.ბ.თ 1935

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. ბადრიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26085 96 ო.ბ.თ 1936

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26086 96 ო.ბ.თ 1937

ოპერა.  ა. ბუკიას "დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26087 96 ო.ბ.თ 1938

ოპერა.  პ. მასკანის "სოფლის პატიოსნება". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. ანდღულაძის 

მონაწილებიტ

ქაღალდი კარგი

26088 96 ო.ბ.თ 1939

ოპერა.  პ. მასკანის "სოფლის პატიოსნება". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. ანდღულაძის 

მონაწილებიტ

ქაღალდი კარგი

26089 96 ო.ბ.თ 1940

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. თ. მუშკუდიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



26090 96 ო.ბ.თ 1941

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "ჩხიკვთა ქორწილი". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

26091 96 ო.ბ.თ 1942

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", რ. ლეონკოვალოს "ჯამბაზები", პ. 

მასკანის "სოფლის პატიოსნება". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26092 96 ო.ბ.თ 1943

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჯ. პუჩინის 

"ტოსკა". 1962 - 1963 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26093 96 ო.ბ.თ 1944

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. ვერდის "травиата", ჯ. პუჩინის 

"тоска". 1962 - 1963 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26094 96 ო.ბ.თ 1945

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26095 96 ო.ბ.თ 1946

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", "аида". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26096 96 ო.ბ.თ 1947

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. ვერდის "аида". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26097 96 ო.ბ.თ 1948

ოპერა.  რ. ლეონკოვალო "паяцы", "сельская честь". 1962 - 1963 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26098 96 ო.ბ.თ 1949

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", "травиата". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26099 96 ო.ბ.თ 1950

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", "трубадур". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26100 96 ო.ბ.თ 1951

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", "ტრუბადური". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26101 96 ო.ბ.თ 1952

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", ჯ. პუჩინის "тоска". 1962 - 1963 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26102 96 ო.ბ.თ 1953

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1962 - 1963 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26103 96 ო.ბ.თ 1954

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26104 96 ო.ბ.თ 1955

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. ვერდის "аида". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26105 96 ო.ბ.თ 1956

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი", "ტოსკა". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26106 96 ო.ბ.თ 1957

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "чио-чио-сан", "тоска". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26107 96 ო.ბ.თ 1958

ბალეტი "დემონი". 1962 - 1963 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26108 96 ო.ბ.თ 1959

ბალეტი დ. თორაძის "მშვიდობისათვის". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26109 96 ო.ბ.თ 1960

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26110 96 ო.ბ.თ 1961

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26111 96 ო.ბ.თ 1962

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26112 96 ო.ბ.თ 1963

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26113 96 ო.ბ.თ 1964

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26114 96 ო.ბ.თ 1965

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26115 96 ო.ბ.თ 1966

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26116 96 ო.ბ.თ 1967

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26117 96 ო.ბ.თ 1968

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26118 96 ო.ბ.თ 1969

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1962 - 1963 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26119 96 ო.ბ.თ 1970

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო", ს. ცინცაზის "დემონი". 1962 - 

1963 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26120 96 ო.ბ.თ 1971

ბალეტი ლ. ჰერტელის "ამაო სიფრთხილე". 1962 - 1963 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26121 96 ო.ბ.თ 1972

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "DAISI",  შ. მშველიძის "MINDIA". 1963 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის 

გასტროლი MORAVSKA FILARMONIE-ში. ჩეხეთი

ქაღალდი კარგი

26122 97 ო.ბ.თ 1973

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. გამრეკელის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26123 97 ო.ბ.თ 1974

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

26124 97 ო.ბ.თ 1975

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26125 97 ო.ბ.თ 1976

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26126 97 ო.ბ.თ 1977

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26127 97 ო.ბ.თ 1978

ოპერა.  გ. დონიცეტის "ლუჩია დი ლამერმური". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26128 97 ო.ბ.თ 1979

ოპერა.  დ. თორაძის "ჩრდილოეთის პატარძალი". 1963 - 1964 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ქობულაძე

ქაღალდი კარგი

26129 97 ო.ბ.თ 1980

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. მჭედლიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26130 97 ო.ბ.თ 1981

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26131 97 ო.ბ.თ 1982

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26132 97 ო.ბ.თ 1983

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26133 97 ო.ბ.თ 1984

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის 

"მძინარე მზეთუნახავი". 1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26134 97 ო.ბ.თ 1985

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", "ტრუბადური". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26135 97 ო.ბ.თ 1986

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", "ტრუბადური". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26136 97 ო.ბ.თ 1987

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", "трубадур". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26137 97 ო.ბ.თ 1988

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", "аида". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26138 97 ო.ბ.თ 1989

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", "აიდა". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26139 97 ო.ბ.თ 1990

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур", გ. დონიცეტის "лючия ди 

ламмермур". 1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26140 97 ო.ბ.თ 1991

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1963 - 1964 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რუმინელი მომღერალის ი. ბუჩუჩანუს მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26141 97 ო.ბ.თ 1992

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს "ჯამბაზები", პ. მასკანის "სოფლის 

პატიოსნება", ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26142 97 ო.ბ.თ 1993

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს "паяцы", პ. მასკანის "сельская честь", 

ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26143 97 ო.ბ.თ 1994

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "миндия", ჯ. ვერდის "риголетто". 

1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26144 97 ო.ბ.თ 1995

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვლის "მინდია", ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 

1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26145 97 ო.ბ.თ 1996

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. პუჩინის "ბოჰემა". 1963 - 1964 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26146 97 ო.ბ.თ 1997

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", "ტრავიატა". "რიგოლეტო", 

"აიდა". 1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. ჯ. ვერდის დაბადებიდან 150 წლისთავის მიძღვნილი 

საღამო

ქაღალდი კარგი

26147 97 ო.ბ.თ 1998

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა", რ. ლეონკოვალოს "ჯამბაზები", პ. 

მასკანის "სოფლის პატიოსნება". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26148 97 ო.ბ.თ 1999

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1963 - 

1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26149 97 ო.ბ.თ 2000

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1963 - 

1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26150 97 ო.ბ.თ 2001

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1963 - 

1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26151 97 ო.ბ.თ 2002

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур", ჯ. პუჩინის "тоска". 1963 - 1964 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26152 97 ო.ბ.თ 2003

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ბოჰემა", შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის 

ღამე". 1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26153 97 ო.ბ.თ 2004

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "богема", შ. ჰუნოს "фауст" и " валпургиева 

ночь". 1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი



26154 97 ო.ბ.თ 2005

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბელორუსიის 

სახალხო არტისტის ი. სოროკინის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26155 97 ო.ბ.თ 2006

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბელორუსიის 

სახალხო არტისტის ი. სოროკინის გასტროლი

ქაღალდი მძიმე

26156 97 ო.ბ.თ 2007

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი", ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1963 - 

1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი კარგი

26157 97 ო.ბ.თ 2008

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", "трубадур". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26158 97 ო.ბ.თ 2009

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. ვერდის "трубадур". 1963 - 1964 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26159 97 ო.ბ.თ 2010

ბალეტი ლ. ჰერტელის "ამაო სიფრთხილე". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26160 97 ო.ბ.თ 2011

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

26161 97 ო.ბ.თ 2012

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "щелкунчинк"-"მაკნატუნა". 1963 - 1964 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26162 97 ო.ბ.თ 2013

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მაკნატუნა". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26163 97 ო.ბ.თ 2014

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მაკნატუნა". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26164 97 ო.ბ.თ 2015

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მაკნატუნა". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26165 97 ო.ბ.თ 2016

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26166 97 ო.ბ.თ 2017

ბალეტი ს. ცინცაძის "დემონი". 1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26167 97 ო.ბ.თ 2018

ბალეტი ს. ცინცაძის "დემონი". 1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26168 97 ო.ბ.თ 2019

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



26169 97 ო.ბ.თ 2020

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26170 97 ო.ბ.თ 2021

ბალეტი "поэма балета". 1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. გორსკი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

26171 97 ო.ბ.თ 2022

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26172 97 ო.ბ.თ 2023

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი". 1963 - 1964 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26173 97 ო.ბ.თ 2024

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული", ა. ადანის "ჟიზელი". 

1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

26174 97 ო.ბ.თ 2025

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро", ა. ადანის "жизель". 

1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. ფრანგი არტისტების კ.მოტისის და ა. ლაბიეს 

მონაწილეობით 

ქაღალდი კარგი

26175 97 ო.ბ.თ 2026

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა", ა. ადანის "ჟიზელი". 1963 - 

1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ფრანგი 

არტისტების კ.მოტისის და ა. ლაბიეს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26176 97 ო.ბ.თ 2027

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა", ა. ადანის "ჟიზელი". 1963 - 

1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

ბუდაპეშტის ოპერისა და ბაეტის სახელმწიფო თეატრის 

პრემიერების  ა. ოროსის და ვ. რონას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26177 97 ო.ბ.თ 2028

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა", ა. ადანის "ჟიზელი". 1963 - 

1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პერმის 

ოპერისა და ბაეტის თეატრის ბალეტის სოლისტების  რ. 

შლიამოვას და ლ. ასაულიაკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26178 97 ო.ბ.თ 2029

ბალეტი ს. ცინცაძის "დემონი", ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი 

ონეგნი". 1963 - 1964 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26179 97 ო.ბ.თ 2030

საგასტროლო რეპერტუარი. 1964 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი кремлёвские 

дворец сьездов-ში

ქაღალდი კარგი

26180 97 ო.ბ.თ 2031

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1964 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟ ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

გასტროლი кремлёвские дворец сьездов-ში

ქაღალდი კარგი

26181 97 ო.ბ.თ 2032

ოპერა.  გ. დონიცეტის "ლუჩია დი ლამერმური". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26182 97 ო.ბ.თ 2033

ოპერა.  შ. მშველიძის "десница великого мастера" - 

"დიდოსტატის მარჯვენა". 1964 - 1965 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

26183 97 ო.ბ.თ 2034

ოპერა.  შ. მშველიძის "დიდოსტატის მარჯვენა". 1964 - 1965 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი კ. 

კუკულაძე

ქაღალდი კარგი

26184 97 ო.ბ.თ 2035

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26185 97 ო.ბ.თ 2036

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი და ვალპურგის ღამე". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანკარის საოპერი 

თეატრის სოლისტის ა. ბორანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26186 97 ო.ბ.თ 2037

ოპერა.  შ. ჰუნოს "фауст и валпургиева ночь". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანკარის საოპერი 

თეატრის სოლისტის ა. ბორანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26187 97 ო.ბ.თ 2038

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "богема". 1964 - 1965 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26188 97 ო.ბ.თ 2039

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26189 97 ო.ბ.თ 2040

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "джанни скикки" - "ჯანი სკიკი". 1964 - 1965 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. 

ანჯაფარიძე. დირიჟორი თ. კობახიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26190 97 ო.ბ.თ 2041

ოპერა.  ვ. გოკიელის "ბროლის ქოში". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26191 97 ო.ბ.თ 2042

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

26192 97 ო.ბ.თ 2043

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მინდია". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. 

ალექსიძე. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ყიფშიძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26193 97 ო.ბ.თ 2044

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "миндия". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26194 97 ო.ბ.თ 2045

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", "ტრავიატა". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ქ. გორკის ა. ს. 

პუშკინის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტის ი. 

კავსაძის გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26195 97 ო.ბ.თ 2046

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", შ. ჰუნოს 

"ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე", მ. მუსორგსკის "ბორის 

გოდუნოვი", ა. მოცარტის "დონ-ჟუანი", ბალეტი ა. ბალანჩივაძის 

"მწირი", გ. კალაძის "სინათლე". 1964 - 1965 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26196 97 ო.ბ.თ 2047

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери", შ. ჰუნოს "фауст и 

вальпургтева ночь", მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი", ა. 

მოცარტის "дон-жуан", ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "мцыри", გ. 

კალაძის "синатле". 1964 - 1965 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26197 97 ო.ბ.თ 2048

ბალეტი ლ. ჰერტელის "ბებია და შვილიშვილი". 1964 - 1965 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26198 97 ო.ბ.თ 2049

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მწირი". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა რ. 

წულუკიძე. დირჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ყიფშიძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26199 97 ო.ბ.თ 2050

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "мцыри". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა რ. 

წულუკიძე. დირჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ყიფშიძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26200 97 ო.ბ.თ 2051

ბალეტი ა. მაჭავარიანი "отелло". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი. მხატვარი ს. ვირსალაძე. ლიბრეტო ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

26201 97 ო.ბ.თ 2052

ბალეტი ს. ცინცაძის "демон". 1964 - 1965 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. 

მხატვარი ი. ასკურავა. ლიბრეტო ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

26202 97 ო.ბ.თ 2053

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26203 97 ო.ბ.თ 2054

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26204 97 ო.ბ.თ 2055

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 1964 - 1965 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26205 97 ო.ბ.თ 2056

სეზონის რეპერტუარი. 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26206 97 ო.ბ.თ 2057

სეზონის რეპერტუარი. 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26207 97 ო.ბ.თ 2058

ოპერა.  ვ. მოცარტის "дон жуан". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ე. 

პასინკოვა. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

26208 97 ო.ბ.თ 2059

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "богема". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26209 97 ო.ბ.თ 2060

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჯ. ლ. 

მიხაილოვი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ნ. ზოლოტარიოვი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26210 97 ო.ბ.თ 2061

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჯ. ლ. 

მიხაილოვი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ნ. ზოლოტარიოვი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26211 97 ო.ბ.თ 2062

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26212 97 ო.ბ.თ 2063

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26213 97 ო.ბ.თ 2064

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26214 97 ო.ბ.თ 2065

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ს. 

არექოვი

ქაღალდი კარგი

26215 97 ო.ბ.თ 2066

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟოეი ს. 

ჩარექოვი

ქაღალდი კარგი

26216 97 ო.ბ.თ 2067

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26217 97 ო.ბ.თ 2068

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26218 97 ო.ბ.თ 2069

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26219 97 ო.ბ.თ 2070

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზაგრების ოპერის თეატრის 

სოლისტის მ. რადიჩის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26220 97 ო.ბ.თ 2071

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. ანჯაფარიძის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26221 97 ო.ბ.თ 2072

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარიკ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

26222 97 ო.ბ.თ 2073

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარიკ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

26223 97 ო.ბ.თ 2074

ოპერა.  მ. დავითაშვილის "ქაჯანა". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა, დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



26224 97 ო.ბ.თ 2075

ოპერა.  მ. დავითაშვილის "ქაჯანა". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26225 97 ო.ბ.თ 2076

ოპერა.  მ. დავითაშვილის "каджана"-"ქაჯანა". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26226 97 ო.ბ.თ 2077

ოპერა.  მ. დავითაშვილის "каджана". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26227 97 ო.ბ.თ 2078

ოპერა.  ი. გოკიელის "ბროლის ქოში". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26228 97 ო.ბ.თ 2079

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ე. 

ლოლუა. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

26229 97 ო.ბ.თ 2080

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი

26230 97 ო.ბ.თ 2081

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26231 97 ო.ბ.თ 2082

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ა. კავსაძე. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26232 97 ო.ბ.თ 2083

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26233 97 ო.ბ.თ 2084

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26234 97 ო.ბ.თ 2085

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე", ჯ. როსინის 

"სევილიელი დალაქი". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26235 97 ო.ბ.თ 2086

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე", ჯ. როსინის 

"სევილიელი დალაქი". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26236 97 ო.ბ.თ 2087

ოპერა.  შ. ჰუნოს "фауст" и "валпургиева ночь", ჯ. როსინის 

"севильский цирюльник". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26237 97 ო.ბ.თ 2088

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", "ტრუბადური", "აიდა", გ. 

დონიცეტის "ლუჩია დი ლამერმურ". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26238 97 ო.ბ.თ 2089

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", "трубадур", "аида", გ. დონიცეტის 

"лючия ди ламермур". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26239 97 ო.ბ.თ 2090

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ბოჰემა", "ტოსკა". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26240 97 ო.ბ.თ 2091

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი", ჯ. ვერდია"ტრავიატა". 1965 - 

1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26241 97 ო.ბ.თ 2092

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჯ. პუჩინის "ბოჰემა", "ტოსკა". 1965 - 

1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26242 97 ო.ბ.თ 2093

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26243 97 ო.ბ.თ 2094

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჯ. პუჩინის "тоска". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

26244 97 ო.ბ.თ 2095

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", "აიდა". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26245 97 ო.ბ.თ 2096

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур", "аида". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

26246 97 ო.ბ.თ 2097

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1965 

- 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

26247 97 ო.ბ.თ 2098

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси", ჯ. ვერდის "риголетто". 1965 - 

1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26248 97 ო.ბ.თ 2099

ბალეტ ა. მაჭავარიანის "отелло". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო ვ. 

ჭაბუკისნი

ქაღალდი კარგი

26249 97 ო.ბ.თ 2100

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გრანდ ოპერის პრიმა-

ბალერინას ი. შოვირეს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26250 97 ო.ბ.თ 2101

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გრანდ ოპერის პრიმა-

ბალერინას ი. შოვირეს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26251 97 ო.ბ.თ 2102

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გრანდ ოპერის პრიმა-

ბალერინას ი. შოვირეს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26252 97 ო.ბ.თ 2103

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ვ. 

ფიდლერი

ქაღალდი კარგი

26253 97 ო.ბ.თ 2104

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26254 97 ო.ბ.თ 2105

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

26255 97 ო.ბ.თ 2106

ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. კუბის ნაციონალური 

ბალეტის სოლისტის მ. მარტინესის და სსრ კავშირის დიდი 

თეატრის სოლისტის გ. ლედიახის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26256 97 ო.ბ.თ 2107

ბალეტი ს. პროკოფიევის "გელია". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ვ. ფიდლერი. მხატვარი ბ. მესერერი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26257 97 ო.ბ.თ 2108

ბალეტი ს. პროკოფიევის "золушка"-"კონკია". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ვ. ფიდლერი. მხატვარი ბ. მესერერი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26258 97 ო.ბ.თ 2109

ბალეტი ს. პროკოფიევის "золушка". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ვ. ფიდლერი. მხატვარი ბ. მესერერი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26259 97 ო.ბ.თ 2110

ბალეტი გ. კილაძის "სინათლე". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26260 97 ო.ბ.თ 2111

ბალეტი გ. კილაძის "სინათლე". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26261 97 ო.ბ.თ 2112

ბალეტი გ. კილაძის "სინათლე". 1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26262 97 ო.ბ.თ 2113

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26263 97 ო.ბ.თ 2114

ბალეტი რ. შტრაუსის "დონ ჟუანი", ს. ცინცაძის "პოემა", პ. 

ჩაიკოვსკის "ფრანჩესკა და რიმინი". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ი. მარკოვიჩი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26264 97 ო.ბ.თ 2115

ბალეტი რ. შტრაუსის "дон жуан", ს. ცინცაძის "поэма", პ. 

ჩაიკოვსკის "франческа да римини". 1965 - 1966 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ი. მარკოვიჩი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26265 97 ო.ბ.თ 2116

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა", ა. ადანის "ჟიზელი". 1965 - 

1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26266 97 ო.ბ.თ 2117

ბალეტი ა. ადანის "жизель", პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 

1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26267 97 ო.ბ.თ 2118

ბალეტი ა. ადანის "жизель", პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 

1965 - 1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი



26268 97 ო.ბ.თ 2119

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро", "дон-кихот". 1965 - 

1966 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26269 97 ო.ბ.თ 2120

საგასტროლო რეპერტუარი. 1966 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი SZEGEDI 

SZABADTERI JATEKOK-ში. უნგრეთის ოპერის თეატრი

ქაღალდი კარგი

26270 97 ო.ბ.თ 2121

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1966 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

მიხაილოვი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ნ. ზოლოტარევი

ქაღალდი კარგი

26271 97 ო.ბ.თ 2122

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1966 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რუმინელი არტისტის ო. 

ენიგარესკუს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26272 97 ო.ბ.თ 2123

ოპერა.  შ. მშველიძის "ამბავი ტარიელისა". 1966 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი კ. კუკულაძე. ლიბრეტო 

ა. ფაღავა

ქაღალდი კარგი

26273 97 ო.ბ.თ 2124

ოპერა.  შ. მშველიძის "ამბავი ტარიელისა". 1966 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი კ. კუკულაძე. ლიბრეტო 

ა. ფაღავა

ქაღალდი კარგი

26274 97 ო.ბ.თ 2125

ოპერა.  შ. მშველიძის "сказание о тариэле". 1966 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი კ. კუკულაძე. ლიბრეტო 

ა. ფაღავა

ქაღალდი კარგი

26275 97 ო.ბ.თ 2126

ოპერა.  შ. მშველიძის "сказание о тариэле". 1966 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი კ. კუკულაძე. ლიბრეტო 

ა. ფაღავა

ქაღალდი კარგი

26276 97 ო.ბ.თ 2127

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1966 - 1967 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26277 97 ო.ბ.თ 2128

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1966 - 1967 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26278 97 ო.ბ.თ 2129

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1966 - 1967 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26279 97 ო.ბ.თ 2130

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1966 - 1967 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

ჩხარტიშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი



26280 97 ო.ბ.თ 2131

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1966 - 1967 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26281 97 ო.ბ.თ 2132

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1966 - 1967 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26282 97 ო.ბ.თ 2133

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", "ტრუბადური". 1966 - 1967 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბელგრადის 

ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტის დ. პოპოვიჩის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26283 97 ო.ბ.თ 2134

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", "трубадур". 1966 - 1967 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბელგრადის 

ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტის დ. პოპოვიჩის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26284 97 ო.ბ.თ 2135

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი", შ. ჰუნოს "ფაუსტი". 

1966 - 1967 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. კოვენტ-გარდენის სამეფო თეატრის სოლისტის ჯ. 

რულოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26285 97 ო.ბ.თ 2136

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник", შ. ჰუნოს "фауст". 

1966 - 1967 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი.კოვენტ-გარდენისსამეფო თეატრის სოლისტის ჯ. 

რულოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26286 97 ო.ბ.თ 2137

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა", ბალეტი ს. პროკოფიევის 

"გერი". 1966 - 1967 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26287 97 ო.ბ.თ 2138

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ოტელო". 1966 - 1967 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26288 97 ო.ბ.თ 2139

ბალეტი ს. პროკოფიევის "გერია". 1966 - 1967 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ვ. ფიდლერი. მხატვარი ბ. მესერერი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26289 97 ო.ბ.თ 2140

ბალეტი ს. პროკოფიევის "золушка". 1966 - 1967 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ვ. ფიდლერი. მხატვარი ბ. მესერერი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26290 97 ო.ბ.თ 2141

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1966 - 1967 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ფრანგული ბალეტის პრიმა 

ბალერინას ე. ფაღავას და ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი

26291 97 ო.ბ.თ 2142

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1966 - 1967 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ფრანგული ბალეტის პრიმა 

ბალერინას ე. ფაღავას და ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26292 97 ო.ბ.თ 2143

ბალეტი ფ. ღლონტის "განთიადი". 1966 - 1967 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვრები ფ. ლაპიაშვილი, 

ვ. პლუსნინა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



26293 97 ო.ბ.თ 2144

ბალეტი ფ. ღლონტის "განთიადი". 1966 - 1967 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვრები ფ. ლაპიაშვილი, 

ვ. პლუსნინა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26294 97 ო.ბ.თ 2145

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მინდია". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპეროისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. ალექსიძე. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ყიფშიძე

ქაღალდი კარგი

26295 97 ო.ბ.თ 2146

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპეროისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ც. ტატიშვილის პირველი გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

26296 97 ო.ბ.თ 2147

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ო. დიმიტრიადი

ქაღალდი კარგი

26297 97 ო.ბ.თ 2148

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1967 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რუმინული ოპეის 

თეატრის სოლისტის დ. ბადულასკუს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26298 97 ო.ბ.თ 2149

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1967 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. ეიზენის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26299 97 ო.ბ.თ 2150

ოპერა.  ვ. დოლიძის "кето и коте". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვრები ი. ასკურავა, ვ. სიდამონ-

ერისთავი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26300 97 ო.ბ.თ 2151

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვრები ი. ასკურავა, ვ. სიდმონ-

ერისთავი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26301 97 ო.ბ.თ 2152

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვრები ი. ასკურავა, ვ. სიდმონ-

ერისთავი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26302 97 ო.ბ.თ 2153

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვრები ი. ასკურავა, ვ. სიდმონ-

ერისთავი

ქაღალდი კარგი

26303 97 ო.ბ.თ 2154

ოპერა.  ს. პროკოფიევის "სემიონ კოტკო". 1967 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

მიხიალოვი. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ნ. 

ზოლოტარიოვი

ქაღალდი კარგი

26304 97 ო.ბ.თ 2155

ოპერა.  ს. პროკოფიევის "семен котко". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ლ. მიხიალოვი. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ნ. ზოლოტარიოვი

ქაღალდი კარგი

26305 97 ო.ბ.თ 2156

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი



26306 97 ო.ბ.თ 2157

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

26307 97 ო.ბ.თ 2158

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

26308 97 ო.ბ.თ 2159

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

26309 97 ო.ბ.თ 2160

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე". 1967 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. ჭყონიასა და ი. 

გულიაევის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26310 97 ო.ბ.თ 2161

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე". 1967 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი მ. 

ბუხბინდერი

ქაღალდი კარგი

26311 97 ო.ბ.თ 2162

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1967 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპეროისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. სოფიის სახალხო 

ოპერის არტისტის მ. ნიკოლოვას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26312 97 ო.ბ.თ 2163

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჯ. პუჩინის "тоска". 1967 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპეროისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. სოფიის სახალხო 

ოპერის არტისტის მ. ნიკოლოვას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26313 97 ო.ბ.თ 2164

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი", 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

26314 97 ო.ბ.თ 2165

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26315 97 ო.ბ.თ 2166

ბალეტი ა. კრეინის "лауренсия". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.ვ. ჭაბუკიანის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26316 97 ო.ბ.თ 2167

ბალეტი გ. კილაძის "სინათლე". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი თ. კობახიძე

ქაღალდი კარგი

26317 97 ო.ბ.თ 2168

ბალეტი გ. კილაძის "სინათლე". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი თ. კობახიძე

ქაღალდი კარგი

26318 97 ო.ბ.თ 2169

ბალეტი გ. კილაძის "სინათლე". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი თ. კობახიძე

ქაღალდი კარგი

26319 97 ო.ბ.თ 2170

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი", ა. ადანის "ჟიზელი", ა. 

კრეინის "ლაურენსია". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



26320 97 ო.ბ.თ 2171

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот", ა. ადანის "жизель", ა. კრეინის 

"лауренсия". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26321 97 ო.ბ.თ 2172

ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რ. სტრუჩკოვასა და მ. 

ლავროვსკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26322 97 ო.ბ.თ 2173

ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რ. სტრუჩკოვასა და მ. ლავროვსკის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26323 97 ო.ბ.თ 2174

ბალეტი ა. ადანის "жизель", ა. კრეინის "лауренсия". 1967 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26324 97 ო.ბ.თ 2175

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1967 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპეროისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. აბულაძის პირველი 

გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

26325 97 ო.ბ.თ 2176

ბალეტი ა. ბალანჩივაძის "მთების გული", ლ. მინკუსის "დონ-

კიხოტი", ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1967 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპეროისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა, მ. ბუხბინდერი

ქაღალდი კარგი

26326 97 ო.ბ.თ 2177

სეზონის რეპერტუარი. 1967 - 1968 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26327 97 ო.ბ.თ 2178

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1967 - 1968 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. გელაშვილის 

პირველი გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

26328 97 ო.ბ.თ 2179

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "სამი ნოველა". 1967 - 1968 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია, ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. 

მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

26329 97 ო.ბ.თ 2180

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "სამი ნოველა". 1967 - 1968 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია, ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. 

მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

26330 97 ო.ბ.თ 2181

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "три новеллы". 1967 - 1968 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია, ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. 

მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

26331 97 ო.ბ.თ 2182

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "три новеллы". 1967 - 1968 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია, ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. 

მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

26332 97 ო.ბ.თ 2183

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "სამი ნოველა", "ორი განაჩენი", 

"ჯარისკაცი" "დროშები ჩქარა". 1967 - 1968 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორდანია, ჯ. 

ანჯაფარიძე. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია. აპრემიერა

ქაღალდი კარგი



26333 97 ო.ბ.თ 2184

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "სამი ნოველა", "ორი განაჩენი", 

"ჯარისკაცი" "დროშები ჩქარა". 1967 - 1968 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორდანია, ჯ. 

ანჯაფარიძე. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია. აპრემიერა

ქაღალდი კარგი

26334 97 ო.ბ.თ 2185

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "три новеллы", "два приговора", 

"солдат", "знамена выше". 1967 - 1968 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორდანია, ჯ. 

ანჯაფარიძე. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

26335 97 ო.ბ.თ 2186

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "три новеллы", "два приговора", 

"солдат", "знамена выше". 1967 - 1968 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორდანია, ჯ. 

ანჯაფარიძე. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

26336 97 ო.ბ.თ 2187

ოპერა.  გ. დონიცეტის "ლუჩია დი ლარმური". 1967 - 1968 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26337 97 ო.ბ.თ 2188

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1967 - 1968 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. სმოლიჩი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი კ. 

კუკულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26338 97 ო.ბ.თ 2189

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1967 - 1968 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რ. გორგიძის პირველი 

გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

26339 97 ო.ბ.თ 2190

ოპერა.  გ. დონიცეტის "დონ პასკუალე". 1967 - 1968 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელიავა. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი მ. მურვანიძე

ქაღალდი კარგი

26340 97 ო.ბ.თ 2191

ოპერა.  გ. დონიცეტის "დონ პასკუალე". 1967 - 1968 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ამირანაშვილის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26341 97 ო.ბ.თ 2192

ოპერა.  გ. დონიცეტის "დონ პასკუალე". 1967 - 1968 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ამირანაშვილის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26342 97 ო.ბ.თ 2193

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1967 - 1968 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26343 97 ო.ბ.თ 2194

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1967 - 1968 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26344 97 ო.ბ.თ 2195

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს "ჯამბაზები", პ. მასკანის "სოფლის 

პატიოსნება". 1967 - 1968 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ზ. სოტკილავას პირველი გამოსვლა

ქაღალდი კარგი



26345 97 ო.ბ.თ 2196

ბალეტი ფ. ღლონტის "განთიადი". 1967 - 1968 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვრები ფ. ლაპიაშვილი, 

ვ. პლუსნინა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26346 97 ო.ბ.თ 2197

ბალეტი ფ. ღლონტის "рассвет" - "განთიადი". 1967 - 1968 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვრები ფ. ლაპიაშვილი, 

ვ. პლუსნინა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26347 97 ო.ბ.თ 2198

ბალეტი ლ. მინკუსის "ბაიადერა". 1967 - 1968 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ჭაბუკიანი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვრები ი. ასკურავა, 

ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

26348 97 ო.ბ.თ 2199

ოპერა.  ა. ბუკიას "ყვავილთა სამყაროში". 1968 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26349 97 ო.ბ.თ 2200

ოპერა.  პ. მასკანის "სოფლის პატიოსნება". 1968 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26350 97 ო.ბ.თ 2201

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси",ჯ. ვერდის "аида", ჟ. ბიზეს 

"кармен". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26351 97 ო.ბ.თ 2202

ოპერა.  პ. მასკანის "სოფლის პატიოსნება", ზ. ფალიაშვილის 

"აბესალომ და ეთერი". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ო. დიმიტრიაიდის შემოქმედებიტი 

საღამო

ქაღალდი კარგი

26352 97 ო.ბ.თ 2203

ოპერა.  პ. მასკანის "сельская честь", ზ. ფალიაშვილის "абесалом 

и этери". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. ო. დიმიტრიაიდის შემოქმედებიტი საღამო

ქაღალდი კარგი

26353 97 ო.ბ.თ 2204

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი, ი. ფალიაშვილი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26354 97 ო.ბ.თ 2205

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ლ. ღვედაშვილის პირველი გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

26355 97 ო.ბ.თ 2206

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ო. ბარდინას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26356 97 ო.ბ.თ 2207

ოპერა.  გ. დონიცეტის "დონ პასკუალე". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26357 97 ო.ბ.თ 2208

ოპერა.  გ. დონიცეტის "дон паскуале". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26358 97 ო.ბ.თ 2209

ოპერა.  გ. დონიცეტის "дон паскуале". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი მ. მურვანიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



26359 97 ო.ბ.თ 2210

ოპერა.  გ. დონიცეტის "დონ პასკუალე". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი მ. მურვანიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26360 97 ო.ბ.თ 2211

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მოლდოვეთის სახალხო 

არტისტის მ. ბიეშუს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26361 97 ო.ბ.თ 2212

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვარშავის ოპერის 

პრემიერის კ. მირლიაკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26362 97 ო.ბ.თ 2213

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", გ. დონიცეტის "ლუჩია დე 

ლარმური", ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1968 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. იტალიელი 

მომღერლის მ. გულიელმის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26363 97 ო.ბ.თ 2214

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", გ. დონიცეტის "ლუჩია დი 

ლარმური", ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1968 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. იტალიელი 

მომღერლის მ. გულიელმის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26364 97 ო.ბ.თ 2215

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1968 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვენესუელელი 

მომღერლის ა. სადელის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26365 97 ო.ბ.თ 2216

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1968 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რუმინელი 

მომღერლის მ. იანკულესკუს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26366 97 ო.ბ.თ 2217

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 

1968 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

უკრაინელი სახალხო არტისტის ი. გულიაევის გასტროლი

ქაღალდი საშუალო

26367 97 ო.ბ.თ 2218

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 1968 

წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. 

ჭყონიას გასროლი

ქაღალდი კარგი

26368 97 ო.ბ.თ 2219

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", "ტოსკა", "ტრუბადური". 1968 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26369 97 ო.ბ.თ 2220

ბალეტი ლ.  მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

26370 97 ო.ბ.თ 2221

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მძინარე მზეთუნახავი". 1968 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26371 97 ო.ბ.თ 2222

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "спящая красавица". 1968 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26372 97 ო.ბ.თ 2223

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "спящая красавица". 1968 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26373 97 ო.ბ.თ 2224

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26374 97 ო.ბ.თ 2225

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1968 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26375 97 ო.ბ.თ 2226

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი", პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1968 

წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26376 97 ო.ბ.თ 2227

სეზონის რეპერტუარი. 1968 - 1969 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26377 97 ო.ბ.თ 2228

სეზონის რეპერტუარი. 1968 - 1969 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26378 97 ო.ბ.თ 2229

შემოქმედებითი შემადგენლობა. 1968 - 1969 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26379 97 ო.ბ.თ 2230

творческий состав. 1968 - 1969 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26380 97 ო.ბ.თ 2231

творческий состав. 1968 - 1969 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26381 97 ო.ბ.თ 2232

ოპერა.  ა. ბუკიას "ყვავილთა სამყაროში". 1968 - 1969 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26382 97 ო.ბ.თ 2233

ოპერა.  ა. ბუკიას "в мире цветов". 1968 - 1969 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26383 97 ო.ბ.თ 2234

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1968 - 1969 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. კარაპეტიანის და ა. 

ნშარიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26384 97 ო.ბ.თ 2235

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1968 - 1969 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ვ. 

ფალიაშვილი. აზერბაიჯანელი სახალხო არტისტის  მ. 

მაგომაევისა და დირიჟორ ნიაზის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26385 97 ო.ბ.თ 2236

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1968 - 1969 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რუმინეთის 

სახალხო არტისტის ზ. პალის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26386 97 ო.ბ.თ 2237

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 1968 - 1969 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ე. 

რაიკოვის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26387 97 ო.ბ.თ 2238

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1968 - 1969 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. ხანიდანიანის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26388 97 ო.ბ.თ 2239

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1968 - 1969 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. 

ერკატისა და ვ. მირაქიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26389 97 ო.ბ.თ 2240

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1968 - 

1969 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

კანადელი მომღერლის მ. ტესიეს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26390 97 ო.ბ.თ 2241

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი", პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი 

ონეგინი". 1968 - 1969 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ო. ბარდინას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26391 97 ო.ბ.თ 2242

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", რ. ლეონკოვალოს 

"ჯამბაზები", პ. მასკატის "სოფლის პატიოსნება". 1968 - 1969 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. კიშინოვის 

ოპერისა და ბალეტის თეატროს სოლისტის შ. ღოღობერიძის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26392 97 ო.ბ.თ 2243

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", "ტრუბადური". 1968 - 1969 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ესტონეთის სსრ 

დამსახურებული არტისტის ჰ. კრუმის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26393 97 ო.ბ.თ 2244

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1968 - 1969 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი. ი. 

დავითიანი

ქაღალდი კარგი

26394 97 ო.ბ.თ 2245

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1968 - 1969 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ი. დავითიანი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26395 97 ო.ბ.თ 2246

ოპერა.  გ. დონიცეტის "ლუჩია დი ლამერმური", ჯ. ვერდის 

"ტრავიატა". 1968 - 1969 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ე. უზუნანის და ვ. შუბლაძის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26396 97 ო.ბ.თ 2247

ოპერა.  გ. დონიცეტის "ლუჩია დი ლამერმური", ჯ. ვერდის 

"ტრავიატა". 1968 - 1969 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ე. უზუნანის და ვ. შუბლაძის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26397 97 ო.ბ.თ 2248

ბალეტი ლ. მინკუსის "ბაიადერა". 1968 - 1969 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. კ. ფედეჩევასა და 

ს. ვიკულოვის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26398 97 ო.ბ.თ 2249

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "დეგების ტბა". 1968 - 1969 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. კ. ფედეჩევასა და 

ს. ვიკულოვის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26399 97 ო.ბ.თ 2250

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "დეგების ტბა", ა. ადანია "ჟიზელი", ლ. 

მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1968 - 1969 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. კ. ფედეჩევასა და ს. 

ვიკულოვის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26400 97 ო.ბ.თ 2251

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро", ა. ადანია "жизель", ლ. 

მინკუსის "дон-кихот". 1968 - 1969 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. კ. ფედეჩევასა და ს. 

ვიკულოვის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26401 97 ო.ბ.თ 2252

საგასტროლო რეპერტუარი. 1969 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი ლოძის 

საოპერო თეატრში

ქაღალდი კარგი



26402 97 ო.ბ.თ 2253

რეპერტუარი. 1969 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26403 97 ო.ბ.თ 2254

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1969 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე. დირიჟორი თ. კობახიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პემიერა

ქაღალდი კარგი

26404 97 ო.ბ.თ 2255

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1969 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

გაჩეჩილაძე. დირიჟორი თ. კობახიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პემიერა

ქაღალდი კარგი

26405 97 ო.ბ.თ 2256

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1969 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

26406 97 ო.ბ.თ 2257

ოპერა.  ზ. ფალიაშვლის "დაისი". 1969 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26407 97 ო.ბ.თ 2258

ოპერა.  ზ. ფალიაშვლის "даиси". 1969 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26408 97 ო.ბ.თ 2259

ოპერა.  მ. გლინკას "რუსლანი და ლუდმილა". 1969 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი მ. მურვანიძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26409 97 ო.ბ.თ 2260

ოპერა.  მ. გლინკას "რუსლანი და ლუდმილა". 1969 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი მ. მურვანიძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26410 97 ო.ბ.თ 2261

ოპერა.  მ. გლინკას "руслан и людмила". 1969 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. 

დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი მ. მურვანიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26411 97 ო.ბ.თ 2262

ოპერა.  მ. გლინკას "руслан и людмила". 1969 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. 

დირიჟორი მ. ბუხბინდერი. მხატვარი მ. მურვანიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26412 97 ო.ბ.თ 2263

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1969 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26413 97 ო.ბ.თ 2264

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1969 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბეტო გ. აბაშიძე

ქაღალდი კარგი

26414 97 ო.ბ.თ 2265

ოპერა.  ვ. გოკიელის "წითელქუდა", "ბროლის ქოში". 1969 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. გოკიელის 

დაბადებიდან 70 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 45 

წლისთავის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

26415 97 ო.ბ.თ 2266

სეზონის რეპერტუარი. 1969 - 1970 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26416 97 ო.ბ.თ 2267

სეზონის რეპერტუარი. 1969 - 1970 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26417 97 ო.ბ.თ 2268

სეზონის რეპერტუარი. 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

26418 97 ო.ბ.თ 2269

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. ჭყონისა მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26419 97 ო.ბ.თ 2270

ოპერა.  პ. ჩაიკოვასკის "პიკის ქალი". 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი ზ. ანჯაფარიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26420 97 ო.ბ.თ 2271

ოპერა.  პ. ჩაიკოვასკის "პიკის ქალი". 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი ზ. ანჯაფარიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26421 97 ო.ბ.თ 2272

ოპერა.  გ. დონიცეტის "ლუჩია დი ლამერმური". 1970 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. ჭყონიას 

მონაწლეობით

ქაღალდი კარგი

26422 97 ო.ბ.თ 2273

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26423 97 ო.ბ.თ 2274

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26424 97 ო.ბ.თ 2275

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26425 97 ო.ბ.თ 2276

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26426 97 ო.ბ.თ 2277

ოპერა.  ა. ბალანჩივაძის "ოქროს ქორწილი". 1970 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. 

ანჯაფარიძე. დირიჟორი ჯ. კახიძე, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი შ. 

ჩიქოვანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26427 97 ო.ბ.თ 2278

ოპერა.  ა. ბალანჩივაძის "золотая свадьба". 1970 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. 

ანჯაფარიძე. დირიჟორი ჯ. კახიძე, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი შ. 

ჩიქოვანი. პრემიერა

ქაღალდი

26428 97 ო.ბ.თ 2279

ოპერა.  ს. პროკოფიევის "სემიონ კოტკო". 1970 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ლ. 

მიხიალოვი. დირიჟორი მ. ბუხბინდერი, ფ. ჯაფარიძე. მხატვარი 

ნ. ზოლოტარიოვი

ქაღალდი კარგი

26429 97 ო.ბ.თ 2280

ოპერა.  ს. პროკოფიევის "семен котко". 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ლ. მიხიალოვი. 

დირიჟორი მ. ბუხბინდერი, ფ. ჯაფარიძე. მხატვარი ნ. 

ზოლოტარიოვი

ქაღალდი კარგი

26430 97 ო.ბ.თ 2281

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა", ჯ. ვერდის "აიდა". 1970 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მილანის 

თეატრის ლა სკალას სოლისტის დ. დე ჩეკოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26431 97 ო.ბ.თ 2282

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска", ჯ. ვერდის "аида". 1970 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მილანის 

თეატრის ლა სკალას სოლისტის დ. დე ჩეკოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26432 97 ო.ბ.თ 2283

ბალეტი ლ. დელიბას "კოპელია". 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი მძიმე

26433 97 ო.ბ.თ 2284

ბალეტი დ. თორაძის "ქედუხრელნი". 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26434 97 ო.ბ.თ 2285

ბალეტი დ. თორაძის "ქედუხრელნი". 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26435 97 ო.ბ.თ 2286

ბალეტი დ. თორაძის "непокоримые". 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26436 97 ო.ბ.თ 2287

ბალეტი დ. თორაძის "непокоримые". 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26437 97 ო.ბ.თ 2288

სეზონის რეპერტუარი 1970 - 1971 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26438 97 ო.ბ.თ 2289

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მინდია". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორდანია, ჯ. 

ანჯაფარიძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა, გ. აზმაიფარაშვილი. 

მხატვარი თ. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26439 97 ო.ბ.თ 2290

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "миндия". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორდანია, ჯ. 

ანჯაფარიძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა, გ. აზმაიფარაშვილი. 

მხატვარი თ. სუმბათაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26440 97 ო.ბ.თ 2291

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მინდია". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. ანჯაფარიზის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26441 97 ო.ბ.თ 2292

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მინდია". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პ. ამირანაშვილის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26442 97 ო.ბ.თ 2293

ოპერა.  გ. დონიცეტის "ლუჩია დი ლამერმური". 1971 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. 

ანჯაფარიძე. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

120 წელი პირველი საოპერო სეზონის გახსნიდან თბილიში

ქაღალდი კარგი

26443 97 ო.ბ.თ 2294

ოპერა.  გ. დონიცეტის "ლუჩია დი ლამერმური". 1971 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. ჭყონიას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26444 97 ო.ბ.თ 2295

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი



26445 97 ო.ბ.თ 2296

ოპერა.  რ. ვაგნერის "ლოენგრინი". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.   ვედეკინდი. 

დირიჟორი ზ. კილერი. მხატვარი ვ. გონდოლფი

ქაღალდი კარგი

26446 97 ო.ბ.თ 2297

ოპერა.  რ. ვაგნერის "лоэнгрин". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.   ვედეკინდი. 

დირიჟორი ზ. კილერი. მხატვარი ვ. გონდოლფი

ქაღალდი კარგი

26447 97 ო.ბ.თ 2298

ოპერა.  გ. დონიცეტის "სიყვარულის ნექტარი". 1971 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  რ. 

გაჩეჩილაძე. დირიჟორი ს. კორკოტაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26448 97 ო.ბ.თ 2299

ოპერა.  ა. ბუკიას "в мире цветов". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი დ. მირცხულაბა, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი მძიმე

26449 97 ო.ბ.თ 2300

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1971 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ს. ვირსალაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26450 97 ო.ბ.თ 2301

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1971 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ს. ვირსალაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26451 97 ო.ბ.თ 2302

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი თ. კობახიძე, თ. 

ჭუმბურიძე

ქაღალდი კარგი

26452 97 ო.ბ.თ 2303

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", "აიდა". 1971 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. პუტარის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26453 97 ო.ბ.თ 2304

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1971 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. ხანედანიანის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26454 97 ო.ბ.თ 2305

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1971 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რუმინელი 

არტისტის ე. ლასლოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26455 97 ო.ბ.თ 2306

ოპერა.  გ. დონიცეტის "სიყვარულის ნექტარი", ზ. ფალიაშვილის 

"აბესალომ და ეთერი", "დაისი", ჯ. როსინის "სევილიელი 

დალაქი", ს. რახმანინოვის "ალეკო". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. გაჩეჩილაძე, 

ნ. ჯაფარიძე. დირიჟორი ს. კორკოტაშვილი, დ. მირცხულავა. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26456 97 ო.ბ.თ 2307

ოპერა.  გ. დონიცეტის "любовный напиток", ზ. ფალიაშვილის 

"абесалом и этери", "даиси", ჯ. როსინის "севильский 

цирюльник", ს. რახმანინოვის "алеко". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. გაჩეჩილაძე, 

ნ. ჯაფარიძე. დირიჟორი ს. კორკოტაშვილი, დ. მირცხულავა. 

მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი



26457 97 ო.ბ.თ 2308

ბალეტი რ. გაბიჩვაძის "ჰამლეტი". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26458 97 ო.ბ.თ 2309

ბალეტი რ. გაბიჩვაძის "гамлет". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26459 97 ო.ბ.თ 2310

ბალეტი რ. გაბიჩვაძის "ჰამლეტი". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი მ. მურვანიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26460 97 ო.ბ.თ 2311

ბალეტი რ. გაბიჩვაძის "гамлет". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი მ. მურვანიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26461 97 ო.ბ.თ 2312

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. ტიმოფეევასა და მ. 

ლავროვსკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26462 97 ო.ბ.თ 2313

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. ტიმოფეევასა და მ. 

ლავროვსკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26463 97 ო.ბ.თ 2314

ბალეტი პ. ჰერტელის "ბებია და შვილიშვილი". 1971 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ივაშკინა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26464 97 ო.ბ.თ 2315

ბალეტი პ. ჰერტელის "бабушка и внучка". 1971 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ივაშკინა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26465 97 ო.ბ.თ 2316

ბალეტი პ. ჰერტელის "бабушка и внучка". 1971 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ივაშკინა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26466 97 ო.ბ.თ 2317

ბალეტი პ. ჰერტელის "бабушка и внучка". 1971 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. 

ივაშკინა. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26467 97 ო.ბ.თ 2318

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ი. ჯანდიერის პირველი 

გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

26468 97 ო.ბ.თ 2319

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ი. ჯანდიერის პირველი 

გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

26469 97 ო.ბ.თ 2320

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1971 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი კ. კუკულაძე

ქაღალდი საშუალო

26470 97 ო.ბ.თ 2321

სეზონის რეპერტუარი. 1971 - 1972 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26471 97 ო.ბ.თ 2322

სეზონის რეპერტუარი. 1971 - 1972 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი საშუალო

26472 97 ო.ბ.თ 2323

სეზონის რეპერტუარი. 1971 - 1972 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26473 97 ო.ბ.თ 2324

სეზონის რეპერტუარი. 1971 - 1972 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26474 97 ო.ბ.თ 2325

ოპერა.  ს. ცინცაძის "განდეგილი", ბალეტი ს. ცინცაძის "პოემა". 

1972 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  გ. ჟორდანია, ა. ჭიჭინაძე. დადგმა ჟ. კორალი, ჟ. 

პეროსი, მ. პეტიპასი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, გ. გოცირიძი. 

მხატვარი ი. ასკურავა, ი. გამრეკელი

ქაღალდი კარგი

26475 97 ო.ბ.თ 2326

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ამირანაშვილის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26476 97 ო.ბ.თ 2327

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26477 97 ო.ბ.თ 2328

ოპერა.  ნ. მირიანაშვილის "ბაქია-ბაჭია". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი, თ. ჯაფარიძე. 

მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26478 97 ო.ბ.თ 2329

ოპერა.  ნ. მირიანაშვილის "зайчишка-хвастунишка". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი, თ. ჯაფარიძე. 

მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26479 97 ო.ბ.თ 2330

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორ ო. დიმიტრიადის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26480 97 ო.ბ.თ 2331

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორ ო. დიმიტრიადის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26481 97 ო.ბ.თ 2332

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორ ო. დიმიტრიადის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26482 97 ო.ბ.თ 2333

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორ ო. დიმიტრიადის გასტროლი

ქაღალდი

26483 97 ო.ბ.თ 2334

ოპერა.  ნ. ლისენკოს "тарас бульба". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. ჟორდანია. დირიჟორი გ. 

გოცირიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26484 97 ო.ბ.თ 2335

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26485 97 ო.ბ.თ 2336

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ი. არხიპოვას გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26486 97 ო.ბ.თ 2337

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур". 1972 წ. ოპერა.  დადგეს ა. 

სპენდაროვას სახ. ლენინს ორდენოსან სახელმწიფო აკადმიურ 

ოპერისა და ბალეტის თეატრში ქართველი არტისტების პ. 

მირიანაშვილისა და თ. თაქთაქიშვილის მონაწილეობით. 

დირიჟორი ი. დავთიანი

ქაღალდი კარგი

26487 97 ო.ბ.თ 2338

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1972 წ. ოპერა.  

დადგეს ს. კიროვის სახ. ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიურ ოპერისა და ბალეტის თეატრში. რეჟისორი  ს. 

გაუდაცინსკი. ლიბრეტო პ. მირიანაშვილი. ტექსტი რუსულად მ. 

კვალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

26488 97 ო.ბ.თ 2339

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26489 97 ო.ბ.თ 2340

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკუავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26490 97 ო.ბ.თ 2341

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკუავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26491 97 ო.ბ.თ 2342

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "иоланта". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკუავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26492 97 ო.ბ.თ 2343

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур", ჟ. ბიზეს "кармен". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26493 97 ო.ბ.თ 2344

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", ჯ. პუჩინის "тоска", რ. 

ლეონკოვალოს "паяцы". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26494 97 ო.ბ.თ 2345

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. სომხეთის 

დამსახურებული არტისტის ვ. მირაკიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26495 97 ო.ბ.თ 2346

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. ანჯაფარიძის, 

ნ. სურჟენასა და ლ. ჯაფარიძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26496 97 ო.ბ.თ 2347

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен", ჯ. ვერდის "аида". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. პალის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26497 97 ო.ბ.თ 2348

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჟ. ბიზეს "кармен". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26498 97 ო.ბ.თ 2349

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26499 97 ო.ბ.თ 2350

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26500 97 ო.ბ.თ 2351

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", შ. ჰუნოს "ფაუსტი". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. შომახიას 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26501 97 ო.ბ.თ 2352

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", შ. ჰუნოს "фауст". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. შომახიას 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26502 97 ო.ბ.თ 2353

ოპერა.  "ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი", ჯ. ვერდის 

"რიგოლეტო". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. თურქმენეთის სახალხო არტისტის მ. შახბერდიევას 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26503 97 ო.ბ.თ 2354

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 

1972 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26504 97 ო.ბ.თ 2355

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", ჯ. ვერდის 

"აიდა", ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ზ. ანჯაფარიძის საოპერო მოღვაწეობის 

20 წლის არსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

26505 97 ო.ბ.თ 2356

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери", ჯ. ვერდის "аида", 

ჟ. ბიზეს "кармен". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ზ. ანჯაფარიძის საოპერო მოღვაწეობის 

20 წლის არსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

26506 97 ო.ბ.თ 2357

ბალეტი ყ. ყარაევის "ქუხილის ბილიკით". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. 

დავითაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა, გ. გოცირიძე. 

მხატვარი ი. ყიფშიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26507 97 ო.ბ.თ 2358

ბალეტი ყ. ყარაევის "ქუხილის ბილიკით". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. 

დავითაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა, გ. გოცირიძე. 

მხატვარი ი. ყიფშიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26508 97 ო.ბ.თ 2359

ბალეტი ყ. ყარაევის "тропою грома". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. დავითაშვილი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა, გ. გოცირიძე. მხატვარი ი. ყიფშიძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26509 97 ო.ბ.თ 2360

ბალეტი ა. გლაზუნოვის "წელიწადის დრონი". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ლ. 

მხითარიანი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26510 97 ო.ბ.თ 2361

ბალეტი ა. გლაზუნოვის "წელიწადის დრონი". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ლ. 

მხითარიანი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26511 97 ო.ბ.თ 2362

ბალეტი ა. გლაზუნოვის "времена года". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ლ. 

მხითარიანი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი

26512 97 ო.ბ.თ 2363

ბალეტი ა. გლაზუნოვის "времена года". 1972 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ლ. 

მხითარიანი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი მძიმე

26513 97 ო.ბ.თ 2364

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ე. მაქსიმოვასა და ვ. 

ვასილიევის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26514 97 ო.ბ.თ 2365

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ე. მაქსიმოვასა და ვ. 

ვასილიევის გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26515 97 ო.ბ.თ 2366

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1972 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. თ. სანაძისა და მ. 

გოდერძიშვილი მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26516 97 ო.ბ.თ 2367

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის დასის არტისტების 

მონაწიეობით, ზაარრბიუკენის სახელმწიფო ოპერა. ში 

"დაისი"დაიდგა გერმანულ ენაზე

ქაღალდი კარგი

26517 97 ო.ბ.თ 2368

ოპერა.  რ. ვანგერის "ლოენგრინი". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.   ვედეკინდი. 

დირიჟორი ზ. კიოლერი. მხატვარი ვ. გონდოლფი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26518 97 ო.ბ.თ 2369

ოპერა.  რ. ვანგერის "ლოენგრინი". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.   ვედეკინდი. 

დირიჟორი ზ. კიოლერი. მხატვარი ვ. გონდოლფი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26519 97 ო.ბ.თ 2370

ოპერა.  რ. ვანგერის "лоэнгрин". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.   ვედეკინდი. 

დირიჟორი ზ. კიოლერი. მხატვარი ვ. გონდოლფი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26520 97 ო.ბ.თ 2371

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. ანჯაფარიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26521 97 ო.ბ.თ 2372

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

26522 97 ო.ბ.თ 2373

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26523 97 ო.ბ.თ 2374

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

26524 97 ო.ბ.თ 2375

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს "ჯამბაზები". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორდანია. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ნ. იგნატოვი

ქაღალდი კარგი

26525 97 ო.ბ.თ 2376

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. ფ. 

შალიაპინის დაბადების 100 წლისთავის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

26526 97 ო.ბ.თ 2377

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ნ. ლისენკოს "ტარას ბულბა". 1973 წ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26527 97 ო.ბ.თ 2378

ოპერა.   პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1973 წ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. გერეხის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26528 97 ო.ბ.თ 2379

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ე. ეფტეევასა და მ. 

ბარიშნიკოვის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26529 97 ო.ბ.თ 2380

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. კოზისა და მ. ლიეპას 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26530 97 ო.ბ.თ 2381

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ი. კოლპაკოვასა და მ. 

ბარიშნიკოვის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26531 97 ო.ბ.თ 2382

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ე. ეფტეევასა და მ. 

ბარიშნიკოვის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26532 97 ო.ბ.თ 2383

ბალეტი ს. ნასიძის "ორფეოსი და ევრიდიკე". 1973 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ზ. 

კიკალეიშვილი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

ლიბრეტო ზ. კიკალეიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26533 97 ო.ბ.თ 2384

ბალეტი ს. ნასიძის "ორფეოსი და ევრიდიკე". 1973 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ზ. 

კიკალეიშვილი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

ლიბრეტო ზ. კიკალეიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26534 97 ო.ბ.თ 2385

ბალეტი ს. ნასიძის "орфей и эвридике". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ზ. კიკალეიშვილი. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. ლიბრეტო ზ. 

კიკალეიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26535 97 ო.ბ.თ 2386

ბალეტი ს. ნასიძის "орфей и эвридике". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ზ. კიკალეიშვილი. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. ლიბრეტო ზ. 

კიკალეიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26536 97 ო.ბ.თ 2387

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1973 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ბარიშნიკოვის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26537 97 ო.ბ.თ 2388

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი", ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1973 წ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის. კოლივანოვასა 

და თ. პოპესკუს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26538 97 ო.ბ.თ 2389

ბალეტი ა. ადანის "жизель", ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1973 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის. კოლივანოვასა 

და თ. პოპესკუს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26539 97 ო.ბ.თ 2390

სეზონის რეპერტუარი. 1973 - 1974 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26540 97 ო.ბ.თ 2391

ოპერა.  გ. დონიცეტის "дон паскуале". 1973 - 1974 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა. დირიორი გ. კახიძე, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი მ. 

მურვანიძე

ქაღალდი კარგი



26541 97 ო.ბ.თ 2392

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "иоланта", ფ. შოპენის "шопениана". 1973 - 

1974 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე, მ. ფოკინა. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა, ტ. ბრუნი

ქაღალდი კარგი

26542 97 ო.ბ.თ 2393

ოპერა.  ს. რახმანინოვის "ზუნწი რაინდი", პ. მასკანის "სოფლის 

პატიოსნება". 1973 - 1974 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა, ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი ო დიმიტრიადი. მხატვარი მ. მურვანიძე, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26543 97 ო.ბ.თ 2394

ოპერა.  რ. ვაგნერის "ლოენგრინი". 1973 - 1974 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.   

ვედეკინდი. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ვ. 

გონდოლფი

ქაღალდი კარგი

26544 97 ო.ბ.თ 2395

ოპერა.  ჯ. პერგოლეზის "მოახლე-ქალბატონი", რ. 

ლეონკოვალოს "ჯამბაზები". 1973 - 1974 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ტ. ბუხბინდერი, 

გ. ჟორდანია. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ნ. იგნატოვი

ქაღალდი კარგი

26545 97 ო.ბ.თ 2396

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1973 - 1974 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26546 97 ო.ბ.თ 2397

ოპერა.  ს. ცინცაძის "განდეგილი", ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 

1973 - 1974 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. გ. ჟორდანია. დადგმა ჟ. კორალი, ჟ. პეროსი, მ. 

პეტიპასი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, ო. დიმიტრიადი. 

მხატვარი ი. ასკურავა, ს. ვირსალაძე. ლიბრეტო პ. გრუზინსკი, ტ. 

გორიესი და ჟ. სენ-ჟორჟის

ქაღალდი კარგი

26547 97 ო.ბ.თ 2398

ბალეტი ფ. შოპენის "შოპენიანა", ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის 

"იოლანტა". 1973 - 1974 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა მ. ფოკინი, ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე, ო. დინიტრიადი. მხატვარი ტ. ბრუნი, 

ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26548 97 ო.ბ.თ 2399

ბალეტი დ. თორაძის "горда". 1973 - 1974 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა, გ. გოცირიძე. მხატვარი ფ. 

ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

26549 97 ო.ბ.თ 2400

ბალეტი ლ. მინკუსის "тени", "пахита", ფ. შოპენის "шопениана". 

1973 - 1974 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. დადგმა მ. პეტიპა, მ. ფოკინა. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. 

მხატვარი ტ. ბრუნი

ქაღალდი კარგი

26550 97 ო.ბ.თ 2401

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. გალაჩიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26551 97 ო.ბ.თ 2402

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. გალაჩიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26552 97 ო.ბ.თ 2403

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. გალაჩიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26553 97 ო.ბ.თ 2404

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. გალაჩიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26554 97 ო.ბ.თ 2405

ოპერა.  პ. მასკანის "სოფლის პატიოსნება". 1974 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26555 97 ო.ბ.თ 2406

ოპერა.  პ. მასკანის "сельская честь". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26556 97 ო.ბ.თ 2407

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26557 97 ო.ბ.თ 2408

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26558 97 ო.ბ.თ 2409

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26559 97 ო.ბ.თ 2410

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26560 97 ო.ბ.თ 2411

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. არკანოვას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26561 97 ო.ბ.თ 2412

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "иоланта". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. არკანოვას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26562 97 ო.ბ.თ 2413

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს "ჯამბაზები". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  დირიჟორი ა. ჯალაბუხინი

ქაღალდი კარგი

26563 97 ო.ბ.თ 2414

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს "ჯამბაზები". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  დირიჟორი ა. ჯალაბუხინი

ქაღალდი კარგი

26564 97 ო.ბ.თ 2415

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს "паяцы". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  დირიჟორი ა. ჯალაბუხინი

ქაღალდი კარგი

26565 97 ო.ბ.თ 2416

ოპერა.  რ. ლეონკოვალოს "паяцы". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  დირიჟორი ა. ჯალაბუხინი

ქაღალდი კარგი

26566 97 ო.ბ.თ 2417

ოპერა.  ჯ. პერგოლეზის "служанка госпожа". 1974 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ტ. 

ბუხბინდერი. დირიჟორიო. დიმიტრიადი. მხატვარი ნ. იგნატოვი

ქაღალდი კარგი



26567 97 ო.ბ.თ 2418

ოპერა.  ს. რახმანინოვის "ძუნწი რაინდი", პ. მასკანის "სოფლის 

პატიოსნება". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა, ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ოю 

დიმიტრიადი. მხატვარი მ. მურვანიძე, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26568 97 ო.ბ.თ 2419

ოპერა.  ს. რახმანინოვის "ძუნწი რაინდი", პ. მასკანის "სოფლის 

პატიოსნება". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა, ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ო 

დიმიტრიადი. მხატვარი მ. მურვანიძე, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26569 97 ო.ბ.თ 2420

ოპერა.  ს. რახმანინოვის "ძუნწი რაინდი", პ. მასკანის "სოფლის 

პატიოსნება". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა, ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ო.  

დიმიტრიადი. მხატვარი მ. მურვანიძე, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26570 97 ო.ბ.თ 2421

ოპერა.  ს. რახმანინოვის "ძუნწი რაინდი", პ. მასკანის "სოფლის 

პატიოსნება". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა, ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ო.  

დიმიტრიადი. მხატვარი მ. მურვანიძე, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26571 97 ო.ბ.თ 2422

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

26572 97 ო.ბ.თ 2423

ბალეტი დ. თორაძის "горда". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

26573 97 ო.ბ.თ 2424

ბალეტი ს. ნასიძის "орфей и эвридике". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ზ. კიკალეისვილი. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. ლიბრეტო ზ. 

კიკალეისვილი

ქაღალდი კარგი

26574 97 ო.ბ.თ 2425

ბალეტი ჯ. ვერდის "аида", პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама". 1974 ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის სოლისტს ზ. 

ანჯაფარიძის გასტროლი ა. სპენდაროვას სახ. სახელმწიფო 

ლენინის ორდენოსანი აკადემიური ოპერისა და ბალეტის 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

26575 97 ო.ბ.თ 2426

ბალეტი ი. ბახის "ჩაკონა", ს. ცინცაძის "ანტიკური ესკიზები". 

1974 ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა 

გ. ალექსიძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა, ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარი ნ. იგნატოვი

ქაღალდი კარგი

26576 97 ო.ბ.თ 2427

ბალეტი ი. ბახის "ჩაკონა", ს. ცინცაძის "ანტიკური ესკიზები". 

1974 ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა 

გ. ალექსიძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა, ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარი ნ. იგნატოვი

ქაღალდი კარგი

26577 97 ო.ბ.თ 2428

ბალეტი ი. ბახის "чакона", ს. ცინცაძის "античные эскизы". 1974 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. 

ალექსიძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა, ი. ფალიაშვილი. 

მხატვარი ნ. იგნატოვი

ქაღალდი კარგი



26578 98 ო.ბ.თ 2429

სეზონის რეპერტუარი. 1974 - 1975 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26579 98 ო.ბ.თ 2430

სეზონის რეპერტუარი. 1974 - 1975 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26580 98 ო.ბ.თ 2431

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მინდია". 1974 - 1975 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. 

ანჯაფარიძე. დირიჟორი თ. კობახიძე. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

26581 98 ო.ბ.თ 2432

ბალეტი პ. ჰერტელის "ამაო სიფრთხილე", დ. თორაძის 

"გორდა". 1974 - 1975 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ივაშკინა, ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიორი ჟ. ჯაფარიძე, დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა, 

ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

26582 98 ო.ბ.თ 2433

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები ვ. სიდამონ-ერისთავი, ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26583 98 ო.ბ.თ 2434

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები ვ. სიდამონ-ერისთავი, ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26584 98 ო.ბ.თ 2435

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები ვ. სიდამონ-ერისთავი, ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26585 98 ო.ბ.თ 2436

ოპერა.  ვ. დოლიძის "кето и коте". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვრები ვ. სიდამონ-ერისთავი, ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26586 98 ო.ბ.თ 2437

ოპერა.  რ. ლაღიძის "ლელა". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორჟოლიანი. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი, ი. ფალიაშვილი. მხატვარი გ. 

გუნია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26587 98 ო.ბ.თ 2438

ოპერა.  რ. ლაღიძის "ლელა". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორჟოლიანი. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი, ი. ფალიაშვილი. მხატვარი გ. 

გუნია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26588 98 ო.ბ.თ 2439

ოპერა.  რ. ლაღიძის "лела". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორჟოლიანი. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი, ი. ფალიაშვილი. მხატვარი გ. გუნია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26589 98 ო.ბ.თ 2440

ოპერა.  რ. ლაღიძის "лела". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორჟოლიანი. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი, ი. ფალიაშვილი. მხატვარი გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

26590 98 ო.ბ.თ 2441

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი



26591 98 ო.ბ.თ 2442

ოპერა.  ვ. მოცარტის "волшебная флейта". 1975 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ.   

ვედეკინდი. დირიჟორი ზ. კელერი. მხატვარი დ. ხაანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26592 98 ო.ბ.თ 2443

ოპერა.  ს. რახმანინოვის "ძუნწი რაინდი", პ. მასკანის "სოფლის 

პატიოსნება", ჯ. პერგოლეზის "მოახლე-ქალბატონი", რ. 

ლეონკოვალოს "ჯამბაზები". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26593 98 ო.ბ.თ 2444

ოპერა.  ს. რახმანინოვის "ძუნწი რაინდი", პ. მასკანის "სოფლის 

პატიოსნება", ჯ. პერგოლეზის "მოახლე-ქალბატონი", რ. 

ლეონკოვალოს "ჯამბაზები". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26594 98 ო.ბ.თ 2445

ოპერა.  ს. რახმანინოვის "ძუნწი რაინდი", პ. მასკანის "სოფლის 

პატიოსნება", ჯ. პერგოლეზის "მოახლე-ქალბატონი", რ. 

ლეონკოვალოს "ჯამბაზები". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26595 98 ო.ბ.თ 2446

ოპერა.  ს. რახმანინოვის "скупой рыцарь", პ. მასკანის "сельская 

честьა", ჯ. პერგოლეზის "служанка-госпожа", რ. ლეონკოვალოს 

"паяцы". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26596 98 ო.ბ.თ 2447

ბალეტი ლ. დელიბას "კოპელია". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიძვილი

ქაღალდი კარგი

26597 98 ო.ბ.თ 2448

ბალეტი ლ. დელიბას "копелия". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიძვილი

ქაღალდი კარგი

26598 98 ო.ბ.თ 2449

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი", ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1975 წ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. კოზისა და ვ. 

გალსიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26599 98 ო.ბ.თ 2450

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი", ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1975 წ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. კოზისა და ვ. 

გალსიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26600 98 ო.ბ.თ 2451

ბალეტი ა. ადანის "жизель", ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1975 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. კოზისა და ვ. 

გალსიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26601 98 ო.ბ.თ 2452

ბალეტი ა. ადანის "жизель", ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1975 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. კოზისა და ვ. 

გალსიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26602 98 ო.ბ.თ 2453

ბალეტი ს. ცინცაძის "პოემა". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ა. ჭიჭინაძე. 

დირიჟორი გ. გოცირიძე. მხატვარი ი. მარკოვიჩი. ლიბრეტო ა. 

ჭიჭინაძე

ქაღალდი კარგი



26603 98 ო.ბ.თ 2454

ბალეტი ს. ცინცაძის "პოემა". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ა. ჭიჭინაძე. 

დირიჟორი გ. გოცირიძე. მხატვარი ი. მარკოვიჩი. ლიბრეტო ა. 

ჭიჭინაძე

ქაღალდი კარგი

26604 98 ო.ბ.თ 2455

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა მ. პეტიპასი. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე, ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

26605 98 ო.ბ.თ 2456

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა მ. პეტიპასი. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე, ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26606 98 ო.ბ.თ 2457

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა მ. პეტიპასი. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე, ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26607 98 ო.ბ.თ 2458

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 1975 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა მ. 

პეტიპასი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე, ი. ფალიაშვილი. მხატვარი 

ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26608 98 ო.ბ.თ 2459

ბალეტი შ. ჰუნოს "ვალპურგის ღამე". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ლ. ლავროვსკი. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე, ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26609 98 ო.ბ.თ 2460

ბალეტი შ. ჰუნოს "ვალპურგის ღამე". 1975 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ლ. ლავროვსკი. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე, ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26610 98 ო.ბ.თ 2461

სეზონის რეპერტუარი. 1975 - 1976 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26611 98 ო.ბ.თ 2462

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1975 - 1976 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26612 98 ო.ბ.თ 2463

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1975 - 1976 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჯ. ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26613 98 ო.ბ.თ 2464

ოპერა.  რ. ლაღიძის "ლელა". 1975 - 1976 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორჟოლიანი. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი, ი. ფალიაშვილი. მხატვარი გ. 

გუნია

ქაღალდი კარგი

26614 98 ო.ბ.თ 2465

ოპერა.  ვ. მოცარტის "ჯადოსნური ფლეიტა". 1975 - 1976 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

რეჟისორი  ჯ.   ვედეკინდი. დირიჟორი გ. გოცირიძე, ზ. კიოლერი. 

მხატვარ დ. ჰაანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



26615 98 ო.ბ.თ 2466

ოპერა.  ვ. მოცარტის "волшебная флейта". 1975 - 1976 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრიю რეჟისორი  ჰ.   

ვედეკინდი. დირიჟორი გ. გოცირიძი, ზ. კიოლერი. მხატვარი დ. 

ჰაანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26616 98 ო.ბ.თ 2467

ოპერა.  ვ. მოცარტის "волшебная флейта". 1975 - 1976 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრიю რეჟისორი  ჰ.   

ვედეკინდი. დირიჟორი გ. გოცირიძი, ზ. კიოლერი. მხატვარი დ. 

ჰაანი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26617 98 ო.ბ.თ 2468

ოპერა.  რ. ვაგნერის "летучий голландец". 1975 - 1976 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.   

ვედეკინდი. დირიჟორი ზ. კიოლერი. მხატვრები ჰაიცი და 

ვოლფრანდ დამი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26618 98 ო.ბ.თ 2469

ბალეტი ლ. დელიბას "კოპელია". 1975 - 1976 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. 

ალექსიძე. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხისვილი. ლიბრეტო შ. ნიუტერისა და ა. სენ-ნეონის

ქაღალდი კარგი

26619 98 ო.ბ.თ 2470

სეზონის რეპერტუარი. 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26620 98 ო.ბ.თ 2471

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26621 98 ო.ბ.თ 2472

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26622 98 ო.ბ.თ 2473

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26623 98 ო.ბ.თ 2474

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

26624 98 ო.ბ.თ 2475

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

26625 98 ო.ბ.თ 2476

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26626 98 ო.ბ.თ 2477

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26627 98 ო.ბ.თ 2478

ოპერა.  რ. ვაგნერის "მფრინავი ჰოლანდიელი". 1976 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.   

ვედეკინდი. დირიჟორი ზ. კიოლერი. მხარვრები ჰაინცი და 

ვოლფრანგ დამი. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი

26628 98 ო.ბ.თ 2479

ოპერა.  რ. ვაგნერის "მფრინავი ჰოლანდიელი". 1976 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.   

ვედეკინდი. დირიჟორი ზ. კიოლერი. მხარვრები ჰაინცი და 

ვოლფრანგ დამი. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი



26629 98 ო.ბ.თ 2480

ოპერა.  რ. ვაგნერის "петучий голландец". 1975 - 1976 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.   

ვედეკინდი. დირიჟორი ზ. კიოლერი. მხატვრები ჰაინცი და 

ვოლფრანდ დამი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26630 98 ო.ბ.თ 2481

ოპერა.  რ. ვაგნერის "петучий голландец". 1975 - 1976 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.   

ვედეკინდი. დირიჟორი ზ. კიოლერი. მხატვრები ჰაინცი და 

ვოლფრანდ დამი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26631 98 ო.ბ.თ 2482

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26632 98 ო.ბ.თ 2483

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26633 98 ო.ბ.თ 2484

ოპერა.  ვ. მოცარტის "ჯადოსნური ფლეიტა". 1976 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

რეჟისორი  ჯ.   ვედეკინდი. დირიჟორი გ. გოცირიძე, ზ. კიოლერი. 

მხატვარ დ. ჰაანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26634 98 ო.ბ.თ 2485

ოპერა.  ვ. მოცარტის "ჯადოსნური ფლეიტა". 1976 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

რეჟისორი  ჯ.   ვედეკინდი. დირიჟორი გ. გოცირიძე, ზ. კიოლერი. 

მხატვარ დ. ჰაანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26635 98 ო.ბ.თ 2486

ოპერა.  ვ. მოცარტის "волшебная флейта". 1976 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

რეჟისორი  ჯ.   ვედეკინდი. დირიჟორი გ. გოცირიძე, ზ. კიოლერი. 

მხატვარ დ. ჰაანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26636 98 ო.ბ.თ 2487

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26637 98 ო.ბ.თ 2488

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26638 98 ო.ბ.თ 2489

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

26639 98 ო.ბ.თ 2490

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ლ. იმანოვის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26640 98 ო.ბ.თ 2491

ოპერა.  შ. ჰუნოს "фауст". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. გაჩეჩილაძე. დირიჟორი ზ. 

ხუროძე. მხატვარი ი ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26641 98 ო.ბ.თ 2492

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბსალომ და ეთერი". 1976 წ. ოპერა.  

დაიდგა ზაარბრიუკენის სახელმწიფო თეატრში. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია. მხატვარი ი. სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი



26642 98 ო.ბ.თ 2493

ოპერა.  რ. ლაღიძის "лела",პ. მასკანის "сельская честь". 1976 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრიის გასტროლი 

მოსკოვის კ. სტანისლავსკისა და ი. ნემიროვიჩ-დანჩენკოს სახ. 

წითელი დროშის ორდენოსანი აკადემიურ მუსიკალურ თეატრში

ქაღალდი კარგი

26643 98 ო.ბ.თ 2494

ბალეტი პ. ჰერტელის "тщетная предосторожность". 1976 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი თ. 

ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26644 98 ო.ბ.თ 2495

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. კომლევას და მ. ბრუელის 

გასტროლი

ქაღალდი

26645 98 ო.ბ.თ 2496

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 1976 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა მ. პეტიპა, 

ლ. ივანოვა. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26646 98 ო.ბ.თ 2497

ბალეტი ა. ადანის "жизель", პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 

1976 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26647 98 ო.ბ.თ 2498

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1976 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26648 98 ო.ბ.თ 2499

სეზონის რეპერტუარი. 1976 - 1977 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26649 98 ო.ბ.თ 2500

ოპერა.  ს. პროკოფიევის "zareczyny w klasztorze". 1977  წ. ოპერა.  

დაიდგა  ლოძის დიდ თეატრში. რეჟისორი  გ. მელივა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი თ. მურვანიძე

ქაღალდი კარგი

26650 98 ო.ბ.თ 2501

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

26651 98 ო.ბ.თ 2502

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

26652 98 ო.ბ.თ 2503

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ა. კოლობუხინი

ქაღალდი კარგი

26653 98 ო.ბ.თ 2504

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26654 98 ო.ბ.თ 2505

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1977 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26655 98 ო.ბ.თ 2506

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ბ. რ. ფოჩიჩის გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26656 98 ო.ბ.თ 2507

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ი. 

ფალიაშივილი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

26657 98 ო.ბ.თ 2508

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26658 98 ო.ბ.თ 2509

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", "აიდა". 1977 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26659 98 ო.ბ.თ 2510

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур", "аида". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26660 98 ო.ბ.თ 2511

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси", ჯ. ვერდის "трубадур","аида", 

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот", პ. ჩაიკოვსკის "лебединое 

озеро". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26661 98 ო.ბ.თ 2512

ოპერა.  შ. ჰუნოს "фауст", ო. თაქთაქიშვილის "первая любовь", ჯ. 

როსინის "севильский цирюльник". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ი. კავსაძის და ლ. 

კალმახელიძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26662 98 ო.ბ.თ 2513

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მაკნატუნა". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26663 98 ო.ბ.თ 2514

ბალეტი ს. ცინცაძის "дали и охотник". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. გეგეშიძე. პრემიერა. 

ლიბრეტო გ. ალექსიძე

ქაღალდი კარგი

26664 98 ო.ბ.თ 2515

ბალეტი დ. დელიბას "копелия". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი

ქაღალდი საშუალო

26665 98 ო.ბ.თ 2516

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მაკნატუნა", ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 

1977 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26666 98 ო.ბ.თ 2517

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "щелкунчик", ლ. მინკუსის "дон-кихот". 

1977 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26667 98 ო.ბ.თ 2518

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი", პ. ჩაიკოვსკის "გედების 

ტბა". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. 

ჩერეჩას და ა. კუზმინის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26668 98 ო.ბ.თ 2519

სეზონის რეპერტუარი. 1977 - 1978 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26669 98 ო.ბ.თ 2520

სეზონის რეპერტუარი. 1977 - 1978 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26670 98 ო.ბ.თ 2521

სეზონის რეპერტუარი. 1977 - 1978 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26671 98 ო.ბ.თ 2522

საგასტროლო რეპერტუარი. 1977 - 1978 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი ლოძის დიდ 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

26672 98 ო.ბ.თ 2523

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მთვარის მოტაცება". 1977 - 1978 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

26673 98 ო.ბ.თ 2524

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1977 - 1978 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ზ. და 

ნ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26674 98 ო.ბ.თ 2525

ბალეტი რ. გაბიჩვაძის "მედეა". 1977 - 1978 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. გეგეშიძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26675 98 ო.ბ.თ 2526

ბალეტი რ. გაბიჩვაძის "медеа". 1977 - 1978 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. გეგეშიძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26676 98 ო.ბ.თ 2527

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ზ. და ჯ. 

ანჯაფარიძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26677 98 ო.ბ.თ 2528

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ზ. და ჯ. 

ანჯაფარიძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26678 98 ო.ბ.თ 2529

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26679 98 ო.ბ.თ 2530

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი კ. ვაშატა.  ე. 

ბულდროვას, ვ. მისჩეკის და კ. ვაშატას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26680 98 ო.ბ.თ 2531

ოპერა.  შ. ჰუნოს "фауст". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ.   ვედეკინდი. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. ლიბრეტო ჟ. ბარბე და 

მ. კარე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26681 98 ო.ბ.თ 2532

ოპერა.  შ. ჰუნოს "фауст". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ.   ვედეკინდი. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. ლიბრეტო ჟ. ბარბე და 

მ. კარე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26682 98 ო.ბ.თ 2533

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. 

აბაშიძე. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

ლიბრეტო ჩ. ტერბინი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26683 98 ო.ბ.თ 2534

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. 

აბაშიძე. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. 

ლიბრეტო ჩ. ტერბინი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



26684 98 ო.ბ.თ 2535

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. სოფიის საოპერო 

თეატრის სოლისტის ს. ივანოვას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26685 98 ო.ბ.თ 2536

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ს. სტანკოვიჩის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26686 98 ო.ბ.თ 2537

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი.დირიჟორ ფ. მანინოს გასტროლი.

ქაღალდი კარგი

26687 98 ო.ბ.თ 2538

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ვ. რეკას გასტროლი.

ქაღალდი კარგი

26688 98 ო.ბ.თ 2539

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

26689 98 ო.ბ.თ 2540

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

26690 98 ო.ბ.თ 2541

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მთვარის მოტაცება". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია. პრემიერ

ქაღალდი კარგი

26691 98 ო.ბ.თ 2542

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მთვარის მოტაცება". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია. პრემიერ

ქაღალდი კარგი

26692 98 ო.ბ.თ 2543

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მთვარის მოტაცება". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ქასრაშვილისა 

და ზ. სოტკილავას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26693 98 ო.ბ.თ 2544

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "похищение луны". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ქასრაშვილისა 

და ზ. სოტკილავას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26694 98 ო.ბ.თ 2545

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26695 98 ო.ბ.თ 2546

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26696 98 ო.ბ.თ 2547

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ამირანაშვილის, ზ. 

სოტკილავას, ლ. აბაიშვილის და ვ. ლოკშინას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26697 98 ო.ბ.თ 2548

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტოსკა". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. ნიკოლაძე. დირიჟორი რ. 

ხურცილავა. მხატვარი ნ. გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი



26698 98 ო.ბ.თ 2549

ოპერა.  ზ. ფალიავილის "აბესალომ და ეთერი". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია

ქაღალდი კარგი

26699 98 ო.ბ.თ 2550

ოპერა.  ზ. ფალიავილის "აბესალომ და ეთერი". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26700 98 ო.ბ.თ 2551

ოპერა.  ზ. ფალიავილის "აბესალომ და ეთერი". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26701 98 ო.ბ.თ 2552

ოპერა.  ზ. ფალიავილის "абесалом и этери". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26702 98 ო.ბ.თ 2553

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ გაჩეჩილაძე. 

დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26703 98 ო.ბ.თ 2554

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ გაჩეჩილაძე. 

დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26704 98 ო.ბ.თ 2555

ოპერა.  გ. ჩლაიძის "დარისპანის გასაჭირი". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ნიკოლაძე. დირიჟორი თ. ჭუმბურიძე. მხატვარი ვ. ნიკოლაძე. 

ლიბრეტო ვ. ნიკოლაძე

ქაღალდი კარგი

26705 98 ო.ბ.თ 2556

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26706 98 ო.ბ.თ 2557

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "иоланта". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26707 98 ო.ბ.თ 2558

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "иоланта". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. გაჩეჩილაძე. 

დირიჟორი პ. ტაკიძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26708 98 ო.ბ.თ 2559

ოპერა.  ი. მეიტუსის "ახალგაზრდა გვარდია". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

ვ.ნიკოლაძე. დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვარი თ. არსენიძე

ქაღალდი კარგი

26709 98 ო.ბ.თ 2560

ოპერა.  ჯ. პერგოლეზის "მოახლე-ქალბატონი". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26710 98 ო.ბ.თ 2561

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი რ. ტაკიძე. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი კარგი

26711 98 ო.ბ.თ 2562

ოპერა.  ჯ. პერგოლეზის "служанка госпожа", პ. მასკანის "сельская 

честь". 1974 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  ტ. ბუხბინდერი, ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორიო. ი. 

ჭიაურელი, ზ. ხუროძე. მხატვარი ნ. იგნატოვი, ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი



26712 98 ო.ბ.თ 2563

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", "აიდა". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბელარუსისა და 

ვენის ოპერის სოლისტის ბ. ცვეიჩის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26713 98 ო.ბ.თ 2564

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", "აიდა". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ამირანაშვილის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26714 98 ო.ბ.თ 2565

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", "აიდა". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბ. პოსაკას 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26715 98 ო.ბ.თ 2566

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур", "аида". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბელარუსისა და ვენის 

ოპერის სოლისტის ბ. ცვეიჩის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26716 98 ო.ბ.თ 2567

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур", "аида". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. გალაციანის და ლ. 

იმანოვას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26717 98 ო.ბ.თ 2568

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. ანჯაფარიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26718 98 ო.ბ.თ 2569

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", ჯ. ვერდის "აიდა". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. ანჯაფარიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26719 98 ო.ბ.თ 2570

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси", ჯ. ვერდის "аида". 1978 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. ანჯაფარიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26720 98 ო.ბ.თ 2571

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე", ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 

1978 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. 

ჭყონიას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26721 98 ო.ბ.თ 2572

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "иоланта". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26722 98 ო.ბ.თ 2573

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. სოროკინას და მ. 

დაუკაევის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26723 98 ო.ბ.თ 2574

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. სოროკინას და მ. 

დაუკაევის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26724 98 ო.ბ.თ 2575

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ავსტრალიის ბალეტის 

პრემიერის კ. კოუს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26725 98 ო.ბ.თ 2576

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26726 98 ო.ბ.თ 2577

ბალეტი რ. გაბიჩვაზის "მედეა". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. გეგეშიძე. ლიბრეტო გ. 

ალექსიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



26727 98 ო.ბ.თ 2578

ბალეტი რ. გაბიჩვაზის "медеа". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. გეგეშიძე. ლიბრეტო გ. 

ალექსიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26728 98 ო.ბ.თ 2579

ოპერა.  რ. ლაღიძის "ლელა". 1978 - 1979 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. ჟორდანია. დირიჟორი დ. 

გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი გ. გუნია. ლიბრეტო ლ. ჭუბაბრია. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26729 98 ო.ბ.თ 2580

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1978 - 1979 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26730 98 ო.ბ.თ 2581

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1978 - 1979 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26731 98 ო.ბ.თ 2582

ოპერა.  ს. ჯერბაშიანის "гикор" - "გიქორ" , ა. ტიგრანიანის "ануш" 

- "ანუშ", ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1978 - 1979 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26732 98 ო.ბ.თ 2583

ბალეტი რ. გაბიჩვაძის "медея". 1978 - 1979 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. გეგეშიძე

ქაღალდი კარგი

26733 98 ო.ბ.თ 2584

ბალეტი ა. კრეინის "лауренсия". 1978 - 1979 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვრბი ი. ასკურავა, ვ. პლიუსნინა

ქაღალდი კარგი

26734 98 ო.ბ.თ 2585

репертуар сезона. 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26735 98 ო.ბ.თ 2586

репертуар сезона. 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26736 98 ო.ბ.თ 2587

ოპერა.  რ. ლაღიძის "лела". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორდანია. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი გ. გუნია. ლიბრეთო ლ. ჭუბაბრია. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26737 98 ო.ბ.თ 2588

ოპერა.  რ. ლაღიძის "ლელა". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორდანია. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი გ. გუნია. ლიბრეტო 

ლ. ჭუბაბრია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26738 98 ო.ბ.თ 2589

ოპერა.  რ. ლაღიძის "ლელა". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორდანია. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი გ. გუნია. ლიბრეტო 

ლ. ჭუბაბრია

ქაღალდი კარგი

26739 98 ო.ბ.თ 2590

ოპერა.  რ. ლაღიძის "ლელა". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟორდანია. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი გ. გუნია. ლიბრეტო 

ლ. ჭუბაბრია

ქაღალდი კარგი



26740 98 ო.ბ.თ 2591

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1979 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

ჟორდანია. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი მ. 

მალაზონია. ლიბრეტო პ. მირიანაშვილი

ქაღალდი კარგი

26741 98 ო.ბ.თ 2592

ოპერა.  მ. დავითაშვილის "ნაცარქექია". 1979 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. 

აბაშიძე. დირიჟორი ი. ჭიაურელი. მხატვარი მ. მალაზონია. 

ლიბრეტო ს. ჭეიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26742 98 ო.ბ.თ 2593

ოპერა.  მ. დავითაშვილის "нацаркекия" - "ნაცარქექია". 1979 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. 

აბაშიძე. დირიჟორი ი. ჭიაურელი. მხატვარი მ. მალაზონია. 

ლიბრეტო ს. ჭეიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26743 98 ო.ბ.თ 2594

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник". 1979 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი თ. 

ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

26744 98 ო.ბ.თ 2595

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

26745 98 ო.ბ.თ 2596

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი დ. მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

26746 98 ო.ბ.თ 2597

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ზ. და ჯ.  

ანჯაფარიძე. დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26747 98 ო.ბ.თ 2598

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი გ. სურმავა

ქაღალდი კარგი

26748 98 ო.ბ.თ 2599

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი. ზ. სოტკილავას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26749 98 ო.ბ.თ 2600

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი. ზ. სოტკილავას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26750 98 ო.ბ.თ 2601

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ტაბლიაშვილი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26751 98 ო.ბ.თ 2602

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. ბუხბინდერი. 

დირიჟორი ი. ჭიაურელი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. ლიბრეტო ფ. 

პიავესი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



26752 98 ო.ბ.თ 2603

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. ბუხბინდერი. 

დირიჟორი ი. ჭიაურელი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. ლიბრეტო ფ. 

პიავესი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26753 98 ო.ბ.თ 2604

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. ბუხბინდერი. 

დირიჟორი ი. ჭიაურელი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. ლიბრეტო ფ. 

პიავესი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26754 98 ო.ბ.თ 2605

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

26755 98 ო.ბ.თ 2606

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. ო. 

დიმიტრიადი დაბადების 70 წლისთავის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

26756 98 ო.ბ.თ 2607

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. ელენა 

ობრაზცოვას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26757 98 ო.ბ.თ 2608

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი

ქაღალდი კარგი

26758 98 ო.ბ.თ 2609

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

26759 98 ო.ბ.თ 2610

ოპერა.  ა. ტიგრანიანის "ануш". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. აჯემიანი. 

დირიჟორი ა. ვოსკანიანი. მხატვარი რ. ნალბანდიანი. ლიბრეტო 

ა. ტიგრანიანი

ქაღალდი კარგი

26760 98 ო.ბ.თ 2611

ოპერა.  ა. ტიგრანიანის "ануш". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. აჯემიანი. 

დირიჟორი ა. ვოსკანიანი. მხატვარი რ. ნალბანდიანი. ლიბრეტო 

ა. ტიგრანიანი

ქაღალდი კარგი

26761 98 ო.ბ.თ 2612

ოპერა.  პ. მასკანის "სოფლის პატიოსნება". 1979 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ც. ტატიშვილის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26762 98 ო.ბ.თ 2613

ოპერა.  პ. მასკანის "სოფლის პატიოსნება". 1979 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. გერიხის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26763 98 ო.ბ.თ 2614

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник". შ. ჰუნოს "фауст". 

1979 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

იუგოსლავიის ოპერის სოლისტის ჟ. სარამანდიჩის გასტროლი

ქაღალდი საშუალო

26764 98 ო.ბ.თ 2615

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник". ვ. მოცარტის 

"волшебная флейта". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ლ. ჭყონიას და ი. შუშანიანის 

მონაწილობით

ქაღალდი კარგი



26765 98 ო.ბ.თ 2616

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. კომლევას და ა. 

გრიგორიევის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26766 98 ო.ბ.თ 2617

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გ. კომლევას და ა. 

გრიგორიევის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26767 98 ო.ბ.თ 2618

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. სუმენის და ე. ასკანას 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26768 98 ო.ბ.თ 2619

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი 

დირიოეი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26769 98 ო.ბ.თ 2620

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26770 98 ო.ბ.თ 2621

ბალეტი ა. კრეინის "лауренсия". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26771 98 ო.ბ.თ 2622

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26772 98 ო.ბ.თ 2623

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მაკნატუნა". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26773 98 ო.ბ.თ 2624

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მაკნატუნა". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26774 98 ო.ბ.თ 2625

ბალეტი რ. გაბიჩვაძის "მედეა". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. 

დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. გეგეშიძე

ქაღალდი კარგი

26775 98 ო.ბ.თ 2626

ბალეტი მ. რაველის "ბოლერო", კ. ორბელიანის "უკვდავება". 

1979 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა 

გ. დავითაშვილი, ა. ასატრიანი. დირიჟორი ზ. ხუროძე, 

მხატვრები ი. გეგეშიძე. მ. ავეტისიანი. ლიბრეტო მ. 

დავითაშვილი, ა. ასატრიანი

ქაღალდი კარგი

26776 98 ო.ბ.თ 2627

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро", ლ. მინკუსის "дон-

кихот". 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26777 98 ო.ბ.თ 2628

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი", ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1979 წ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26778 98 ო.ბ.თ 2629

ბალეტი ა. ადანის "жезель", ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1979 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26779 98 ო.ბ.თ 2630

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот" ა. ადანის "жезель". 1979 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26780 98 ო.ბ.თ 2631

ბალეტი შოპენის "შოპენიანა", ვებერის "ბულბული და ვარდი". 

1979 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა 

მ. ფოკინი, ვ. ჭაბუკიანი

ქაღალდი კარგი

26781 98 ო.ბ.თ 2632

სეზონის რეპერტუარი. 1979 - 1980 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26782 98 ო.ბ.თ 2633

სეზონის რეპერტუარი. 1979 - 1980 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26783 98 ო.ბ.თ 2634

სეზონის რეპერტუარი. 1979 - 1980 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26784 98 ო.ბ.თ 2635

სეზონის რეპერტუარი. 1979 - 1980 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26785 98 ო.ბ.თ 2636

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1979 - 1980 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26786 98 ო.ბ.თ 2637

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1979 - 1980 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. ფალიაშვილი. 

მ. ვედენეევას და ლ. ჯაფარიძის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26787 98 ო.ბ.თ 2638

ოპერა.  ზ. ფალიაშვლის "აბესალომ და ეთერი". 1979 - 1980 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26788 98 ო.ბ.თ 2639

ოპერა.  მ. დავითაშვილის "ნაცარქექია". 1979 - 1980 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. 

აბაშიძე. დირიჟორი ი. ჭიაურელი. მხატვარი მ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

26789 98 ო.ბ.თ 2640

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1979 - 1980 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26790 98 ო.ბ.თ 2641

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", "ტრუბადური", ზ. ფალიაშვილის 

"დაისი". 1979 - 1980 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი იარემა სკიბინსკი

ქაღალდი კარგი

26791 98 ო.ბ.თ 2642

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", "трубадур", ზ. ფალიაშვილის "даиси". 

1979 - 1980 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. დირიჟორი ი. სკიბინსკი

ქაღალდი კარგი

26792 98 ო.ბ.თ 2643

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი", პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1979 - 

1980 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ს. 

კოლივანოვას და ტ. პოპესკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26793 98 ო.ბ.თ 2644

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი", პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1979 - 

1980 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ს. 

კოლივანოვას და ტ. პოპესკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26794 98 ო.ბ.თ 2645

ბალეტი ა. ადანის "жизель", პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 

1979 - 1980 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. ს. კოლივანოვას და ტ. პოპესკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26795 98 ო.ბ.თ 2646

ბალეტი ა. ადანის "жизель", პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 

1979 - 1980 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. ს. კოლივანოვას და ტ. პოპესკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26796 98 ო.ბ.თ 2647

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

26797 98 ო.ბ.თ 2648

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26798 98 ო.ბ.თ 2649

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26799 98 ო.ბ.თ 2650

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "მარგალიტის მაძიებელნი". 1980 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ნ. 

ჯაფარიძე. დირიჟორი რ. ტაკიძე. მხატვარი ი. ყიფშიძე. ვ. 

სარაჯიშვილის დაბადების 100 წლისთავის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

26800 98 ო.ბ.თ 2651

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "искатели жемчуга". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ნ. ჯაფარიძე. 

დირიჟორი რ. ტაკიძე. მხატვარი ი. ყიფშიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26801 98 ო.ბ.თ 2652

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. აბაშიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26802 98 ო.ბ.თ 2653

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. აბაშიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26803 98 ო.ბ.თ 2654

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. აბაშიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26804 98 ო.ბ.თ 2655

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ვ. 

მაჭავარიანი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

26805 98 ო.ბ.თ 2656

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. ალექსიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

26806 98 ო.ბ.თ 2657

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. ალექსიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი



26807 98 ო.ბ.თ 2658

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. ალექსიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

26808 98 ო.ბ.თ 2659

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. ალექსიძე. 

დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

26809 98 ო.ბ.თ 2660

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "иоланта". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი გ. სურმავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26810 98 ო.ბ.თ 2661

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. ლიბრეტო ლ. 

ილიკასი და ჯ. ჯაკოზასი

ქაღალდი კარგი

26811 98 ო.ბ.თ 2662

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი. ლიბრეტო ლ. 

ილიკასი და ჯ. ჯაკოზასი

ქაღალდი კარგი

26812 98 ო.ბ.თ 2663

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "მარგალიტის მაძიებელნი", ზ. ფალიაშვილის 

"დაისი". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  ნ. ჯაფარიძე. დირიჟორი რ. ტაკიძე, დ. 

მირცხულავა. მხატვარი ი. ყიფშიძე. ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

26813 98 ო.ბ.თ 2664

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "искатели жемчуга", ზ. ფალიაშვილის "даиси". 

1980 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  ნ. ჯაფარიძე. დირიჟორი რ. ტაკიძე, დ. მირცხულავა. 

მხატვარი ი. ყიფშიძე. ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

26814 98 ო.ბ.თ 2665

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1980 

წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26815 98 ო.ბ.თ 2666

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი", შ. ჰუნოს "ფაუსტი". 

1980 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ე. 

ნესტერენკოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26816 98 ო.ბ.თ 2667

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник", შ. ჰუნოს "фауст". 

1980 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ე. 

ნესტერენკოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26817 98 ო.ბ.თ 2668

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", "აიდა". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი გ. სურმავა

ქაღალდი კარგი

26818 98 ო.ბ.თ 2669

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1980 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი გ. 

სურმავა

ქაღალდი კარგი

26819 98 ო.ბ.თ 2670

ბალეტი ბეთჰოვენის "აპასიონატა". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



26820 98 ო.ბ.თ 2671

ბალეტი ბეთჰოვენის "аппассионата". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26821 98 ო.ბ.თ 2672

ბალეტი ბეთჰოვენის "аппассионата". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26822 98 ო.ბ.თ 2673

ბალეტი ი. არმსგეიმერის "კავალერიის შესვენება". 1980 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა მ. პეტიბა. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26823 98 ო.ბ.თ 2674

ბალეტი ი. არმსგეიმერის "привал кавалерии". 1980 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა მ. პეტიბა. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26824 98 ო.ბ.თ 2675

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26825 98 ო.ბ.თ 2676

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი", ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1980 წ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26826 98 ო.ბ.თ 2677

ბალეტი ა. ადანის "жизель", ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1980 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26827 98 ო.ბ.თ 2678

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი", პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა"". 1980 

წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26828 98 ო.ბ.თ 2679

ბალეტი ა. ადანის "жизель", პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 

1980 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26829 99 ო.ბ.თ 2680

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1980 - 1981 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26830 99 ო.ბ.თ 2681

ოპერა.  რ. ლაღიძის "ლელა". 1980 - 1981 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ზ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟოი რ. ხურცილავა. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26831 99 ო.ბ.თ 2682

ოპერა.  რ. ლაღიძის "лела". 1980 - 1981 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ზ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟოი რ. ხურცილავა. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26832 99 ო.ბ.თ 2683

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1980 - 1981 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26833 99 ო.ბ.თ 2684

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "პირველი სიყვარული". 1980 - 1981 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

ლიბრეტო რ. გაბრიაძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი



26834 99 ო.ბ.თ 2685

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "პირველი სიყვარული". 1980 - 1981 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

ლიბრეტო რ. გაბრიაძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26835 99 ო.ბ.თ 2686

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", "риголетто". 1980 - 1981 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26836 99 ო.ბ.თ 2687

სეზონის რეპერტუარი. 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26837 99 ო.ბ.თ 2688

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი თ. კობახიძე

ქაღალდი კარგი

26838 99 ო.ბ.თ 2689

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. ეძღვნება ზ. 

ფალიაშვილის დაბადების 100 წლისთავს

ქაღალდი კარგი

26839 99 ო.ბ.თ 2690

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. ეძღვნება ზ. 

ფალიაშვილის დაბადების 100 წლისთავს

ქაღალდი კარგი

26840 99 ო.ბ.თ 2691

ოპერა.  ჯ. ვერდის "отелло". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26841 99 ო.ბ.თ 2692

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. ჭიაურელი

ქაღალდი კარგი

26842 99 ო.ბ.თ 2693

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. 

დირიჟორი რ. ტაკიძე. მხატვრები ვ. სიდამონ-ერისთავი, ი. 

ასკურავა

ქაღალდი კარგი

26843 99 ო.ბ.თ 2694

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "ნიშნობა". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ტ. ბუხბინდერი. 

დირიჟორი რ. ტაკიძე. მხატვარი ი. გეგეშიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26844 99 ო.ბ.თ 2695

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ვ. ქასრაშვილის და ზ. სოტკილავას 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26845 99 ო.ბ.თ 2696

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ვ. ქასრაშვილის და ზ. სოტკილავას 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26846 99 ო.ბ.თ 2697

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26847 99 ო.ბ.თ 2698

ოპერა.  ჯ. როსინის "севильский цирюльник". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26848 99 ო.ბ.თ 2699

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26849 99 ო.ბ.თ 2700

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26850 99 ო.ბ.თ 2701

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ა. რაზუმენკოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26851 99 ო.ბ.თ 2702

ოპერა.  რ. ვაგნერის "летучий голландец". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ.   

ვედეკინდი. დირიჟორი ზ. კიოლერი. მხატვარი ჰ. დამი

ქაღალდი კარგი

26852 99 ო.ბ.თ 2703

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. მალიქ-ფაშაევის 

დაბადების 75 წლის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

26853 99 ო.ბ.თ 2704

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ს. შტეინი. 

დირიჟორი გ. სურმავა. მხატვარი ი. სევასტიანოვი

ქაღალდი კარგი

26854 99 ო.ბ.თ 2705

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "первая любовь". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე. 

ლიბრეტო რ. გაბრიაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26855 99 ო.ბ.თ 2706

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "პირველი სიყვარული". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე. 

ლიბრეტო რ. გაბრიაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26856 99 ო.ბ.თ 2707

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "პირველი სიყვარული". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე. 

ლიბრეტო რ. გაბრიაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26857 99 ო.ბ.თ 2708

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "პირველი სიყვარული". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე. 

ლიბრეტო რ. გაბრიაძე

ქაღალდი კარგი

26858 99 ო.ბ.თ 2709

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26859 99 ო.ბ.თ 2710

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", ჯ. პუჩინის "тоска". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26860 99 ო.ბ.თ 2711

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", შ. ჰუნოს "фауст". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26861 99 ო.ბ.თ 2712

ოპერა.  შ. ჰუნოს "фауст", ჯ. ვერდის "риголетто". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26862 99 ო.ბ.თ 2713

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", "აიდა". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. სურჟინას და ნ. 

მანოილოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26863 99 ო.ბ.თ 2714

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. ვერდის "ოტელო". 

1981 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრივ. 

ქასრაშვილის გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26864 99 ო.ბ.თ 2715

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин", ჯ. ვერდის "отелло". 1981 

წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. 

ქასრაშვილის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26865 99 ო.ბ.თ 2716

ბალეტი ფ. ამიროვის "ათას ერთი ღამე". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

26866 99 ო.ბ.თ 2717

ბალეტი ფ. ამიროვის "ათას ერთი ღამე". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ნ. 

ნაზიროვა. დირიჟორი ნ. რზაევი. მხატვარი ტ. ნარიმანბეკოვი. 

ლიბრეტო მაქსუდ და რუსტამ იბრაგიმბეკოვებისა. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

26867 99 ო.ბ.თ 2718

ბალეტი ფ. ამიროვის "тисича и одна ночь". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ნ. 

ნაზიროვა. დირიჟორი ნ. რზაევი. მხატვარი ტ. ნარიმაბეკოვი. 

ლიბრეტო მ. და ტ. იბრამინბეკოვები. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26868 99 ო.ბ.თ 2719

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ლიეპას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26869 99 ო.ბ.თ 2720

ბალეტი ლ. მინკუსის "ბაიადერა". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი რ. ტაკიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. ლიბრეტო ს. 

ხუდეკოვი და ვ. ჭაბუკიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26870 99 ო.ბ.თ 2721

ბალეტი ლ. მინკუსის "ბაიადერა". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი რ. ტაკიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. ლიბრეტო ს. 

ხუდეკოვი და ვ. ჭაბუკიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26871 99 ო.ბ.თ 2722

ბალეტი ლ. მინკუსის "баядерка". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი რ. ტაკიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. ლიბრეტო ს. 

ხუდეკოვი და ვ. ჭაბუკიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26872 99 ო.ბ.თ 2723

ბალეტი ლ. მინკუსის "баядерка". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი რ. ტაკიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. ლიბრეტო ს. 

ხუდეკოვი და ვ. ჭაბუკიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26873 99 ო.ბ.თ 2724

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. ხანიაშვილისა და ი. 

ვასიუჩენკოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26874 99 ო.ბ.თ 2725

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. ხანიაშვილისა 

და ი. ვასიუჩენკოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26875 99 ო.ბ.თ 2726

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. შვედური 

ბალეტის პრემიერების ა. ალხანკოსა და პ. სეგესტრემას 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26876 99 ო.ბ.თ 2727

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი", ა. ადანის "ჟიზელი", პ. 

ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26877 99 ო.ბ.თ 2728

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот", ა. ადანის "жизель", პ. 

ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26878 99 ო.ბ.თ 2729

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი", ლ. მიკუსის "დონ-კიხოტი". 1981 წ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26879 99 ო.ბ.თ 2730

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი", პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1981 

წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ხამურა 

ტომის პრიმა ბალერინას (იაპონია) ტ. მიამოტოსა და 

შვეიცარიის ბალტის პრემიერის ჰ. მაისტერის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26880 99 ო.ბ.თ 2731

ბალეტი ა. ადანის "жизель", პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 

1981 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ხამურა 

ტომის პრიმა ბალერინას (იაპონია) ტ. მიამოტოსა და 

შვეიცარიის ბალტის პრემიერის ჰ. მაისტერის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26881 99 ო.ბ.თ 2732

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро", ა. ადანის "жизель". 

1981 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26882 99 ო.ბ.თ 2733

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1981 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26883 99 ო.ბ.თ 2734

სეზონის რეპერტუარი. 1981 - 1982 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26884 99 ო.ბ.თ 2735

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი რ. ხურცილავა

ქაღალდი კარგი

26885 99 ო.ბ.თ 2736

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26886 99 ო.ბ.თ 2737

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26887 99 ო.ბ.თ 2738

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. თიმანიშვილი, მ. 

ოშეროვსკი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ე. 

ჩემოდუროვი. ლიბრეტო ა. მელიაკისა და დ. ჰალევის. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26888 99 ო.ბ.თ 2739

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. თიმანიშვილი, მ. 

ოშეროვსკი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ე. 

ჩემოდუროვი. ლიბრეტო ა. მელიაკისა და დ. ჰალევის. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26889 99 ო.ბ.თ 2740

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. თიმანიშვილი, მ. 

ოშეროვსკი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ე. 

ჩემოდუროვი. ლიბრეტო ა. მელიაკისა და დ. ჰალევის. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



26890 99 ო.ბ.თ 2741

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. თიმანიშვილი, მ. 

ოშეროვსკი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ე. 

ჩემოდუროვი

ქაღალდი კარგი

26891 99 ო.ბ.თ 2742

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ს. შტეინი. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. სევასტიანოვი

ქაღალდი კარგი

26892 99 ო.ბ.თ 2743

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "პირველი სიყვარული". 1982 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. 

მელივა. დირიჟორი გ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე. 

ლიბრეტო რ. გაბრიაძე

ქაღალდი კარგი

26893 99 ო.ბ.თ 2744

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჟ. პუჩინის "тоска". 1982 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. თურქეთის 

აკადემიური ოპერის თეატრის სოლისტის ი. ტუმბულის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26894 99 ო.ბ.თ 2745

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26895 99 ო.ბ.თ 2746

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26896 99 ო.ბ.თ 2747

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბუქარესტის ოპერისა და 

ბალეტის თეატრის სოლისტების კ. ტეოდორესკუსა და კ. 

გარაჩუნის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26897 99 ო.ბ.თ 2748

ბალეტი ი. ბახის "чакона", ა. ადანის "жизель". 1982 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26898 99 ო.ბ.თ 2749

ბალეტი ფ. ამიროვის "ათას ერთი ღამე". 1982 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26899 99 ო.ბ.თ 2750

ბალეტი ლ. მინკუსის "баядерка". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი რ. ტაკიძე. ზ. 

ამონაშვილის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26900 99 ო.ბ.თ 2751

ბალეტი ზ. ფალიაშვილის დაისი", მ. დავითაშვილი 

"ნაცარქექია", რ. გაბიჩვაძის "მედეა". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ზ. ანჯაფარიძე, თ. 

ჯაფარიძე, გ. ალექსიძე. დირიჟორი დ. მირცხულაბა, ნ. ჟვანია, ი. 

ჭიაურელი. მხატვარი ი. ასკურავა, მ. მალაზონია, ი. გეგეშიძე

ქაღალდი კარგი

26901 99 ო.ბ.თ 2752

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1983 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26902 99 ო.ბ.თ 2753

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1983 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26903 99 ო.ბ.თ 2754

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1983 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. გ. ტუფტინას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26904 99 ო.ბ.თ 2755

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1983 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ე. ჩახოიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26905 99 ო.ბ.თ 2756

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1983 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26906 99 ო.ბ.თ 2757

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". 1983 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ზ. სოტკილავას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26907 99 ო.ბ.თ 2758

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1983 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26908 99 ო.ბ.თ 2759

ოპერა.  რ. შტრაუსის "სალომე". 1983 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26909 99 ო.ბ.თ 2760

ოპერა.  რ. შტრაუსის "სალომე". 1983 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26910 99 ო.ბ.თ 2761

ოპერა.  რ. შტრაუსის "саломея". 1983 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26911 99 ო.ბ.თ 2762

ოპერა.  რ. შტრაუსის "саломея". 1983 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26912 99 ო.ბ.თ 2763

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "პირველი სიყვარული", რ. ლაღიძის 

"ლელა". 1983 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა, პ. ჟორდანია. დირიჟორი გ. 

აზმაფარაშვილი, რ. ტაკიძე. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე, გ. გუნია

ქაღალდი კარგი

26913 99 ო.ბ.თ 2764

ბალეტი ს. პროკოფიევის "რომეო და ჯულიეტა". 1983 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ე. მაქსიმოვას 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26914 99 ო.ბ.თ 2765

ბალეტი ს. პროკოფიევის "ромео и джульета". 1983 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. 

ჭიაურელი. მხსტვარი მ. მურვანიძე. ლიბრეტო მ. ლავროვსკი. 

პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

26915 99 ო.ბ.თ 2766

ბალეტი ს. პროკოფიევის "რომეო და ჯულიეტა". 1983 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ლავროვსკის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

26916 99 ო.ბ.თ 2767

ბალეტი შოპენის "шопениана", . მაერის "гибель розы", ჟ. ბიზე-რ. 

შჩედრინის "кармен-сюита". 1983 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26917 99 ო.ბ.თ 2768

სეზონის რეპერტუარი. 1983 - 1984 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26918 99 ო.ბ.თ 2769

ოპერა.  რ. შტრაუსის "სალომე". 1984 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე

ქაღალდი კარგი



26919 99 ო.ბ.თ 2770

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1984 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

პეტროვი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ვ. ფირერი. ლიბრეტო 

მ. მუსორგსკი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26920 99 ო.ბ.თ 2771

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". 1984 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

პეტროვი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ვ. ფირერი. ლიბრეტო 

მ. მუსორგსკი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26921 99 ო.ბ.თ 2772

ოპერა.  გ. ყანჩელის "და არს მუსიკა".1984 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  რ. სტურუა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვლი. ლიბრეტო 

რ. სტურუა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26922 99 ო.ბ.თ 2773

ოპერა.  გ. ყანჩელის "და არს მუსიკა".1984 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  რ. სტურუა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვლი. ლიბრეტო 

რ. სტურუა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26923 99 ო.ბ.თ 2774

ოპერა.  გ. ყანჩელის "музыка для живых".1984 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  რ. 

სტურუა. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვლი. 

ლიბრეტო რ. სტურუა

ქაღალდი კარგი

26924 99 ო.ბ.თ 2775

ოპერა.  ვ. მოცარტის "დონ ჟუანი". 1984 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

26925 99 ო.ბ.თ 2776

ოპერა.  ბ. კვერნაძის "и было в восьмой год". 1984 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  რ. 

სტურუა. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი თ. ნინუა. ლიბრეტო რ. 

სტურუა

ქაღალდი კარგი

26926 99 ო.ბ.თ 2777

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1984 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26927 99 ო.ბ.თ 2778

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "кармен". 1984 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

26928 99 ო.ბ.თ 2779

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1984 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. ანანიაშვილისა და ი. 

ვასუიჩენკოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26929 99 ო.ბ.თ 2780

ბალეტი ს. პროკოფიევის "რომეო და ჯულიეტა". 1984 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ლავროვსკის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26930 99 ო.ბ.თ 2781

ბალეტი ჯ. გერშვიმის "порги и бесс". 1984 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ი. ჭიაურელი. 

მხატვარი მ. მურვანიძე. ლიბრეტო მ. ლავროვსკი

ქაღალდი კარგი

26931 99 ო.ბ.თ 2782

ბალეტი ჟ. ბისე-რ. შჩედრინის "кармен-сюита". 1984 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26932 99 ო.ბ.თ 2783

ბალეტი ჟ. ბისე-რ. შჩედრინის "кармен-сюита". 1984 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26933 99 ო.ბ.თ 2784

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1985 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26934 99 ო.ბ.თ 2785

ოპერა.  ს. პროკოფიევის "любовь к трём апельсинам". 1985 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. 

თეთროძე. დირიჟორი ა. მამაცაშვილი. ლიბრეტო ს. 

პროკოფიევი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26935 99 ო.ბ.თ 2786

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1985 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26936 99 ო.ბ.თ 2787

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1985 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26937 99 ო.ბ.თ 2788

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1985 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა მ პეტიპა და ლ. 

ივანოვა. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. გეგეშიძე. 

ლიბრეტო ვ. ბეგიჩევის და ვ. გელცერის. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26938 99 ო.ბ.თ 2789

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1985 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა მ. პეტიპა და ლ. 

ივანოვა. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. გეგეშიძე. 

ლიბრეტო ვ. ბეგიჩევის და ვ. გელცერის. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26939 99 ო.ბ.თ 2790

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 1985 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26940 99 ო.ბ.თ 2791

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1985 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26941 99 ო.ბ.თ 2792

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1985 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26942 99 ო.ბ.თ 2793

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1985 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26943 99 ო.ბ.თ 2794

ბალეტი "მავრის პავანა". 1985 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ა. მამაცაშვილი

ქაღალდი

26944 99 ო.ბ.თ 2795

ბალეტი "მავრის პავანა". 1985 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ა. მამაცაშვილი

ქაღალდი კარგი



26945 99 ო.ბ.თ 2796

ბალეტი "павана мавра". 1985 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ა. მამაცაშვილი

ქაღალდი კარგი

26946 99 ო.ბ.თ 2797

ბალეტი "павана мавра". 1985 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ა. მამაცაშვილი

ქაღალდი კარგი

26947 99 ო.ბ.თ 2798

ბალეტი ფ. შოპენის "шопениана", პ. ჩაიკოვსკის лебединое 

озеро". 1985 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26948 99 ო.ბ.თ 2799

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1985 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჯორი რ. ტაკიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26949 99 ო.ბ.თ 2800

სეზონის რეპერტუარი. 1985 - 1986 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26950 99 ო.ბ.თ 2801

სეზონის რეპერტუარი. 1985 - 1986 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26951 99 ო.ბ.თ 2802

სეზონის რეპერტუარი. 1985 - 1986 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26952 99 ო.ბ.თ 2803

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიეტუას ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის სოლისტის ვ. 

ნორეიკას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26953 99 ო.ბ.თ 2804

ოპერა.  ჯ. ვერდის "отелло". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ლიეტუას ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის სოლისტის ვ. ნორეიკას 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26954 99 ო.ბ.თ 2805

ოპერა.  ჯ. ვერდის "отелло". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ზ. ხუროძე

ქაღალდი კარგი

26955 99 ო.ბ.თ 2806

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. მ. ბიეშუს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26956 99 ო.ბ.თ 2807

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ზ. ხუროძე

ქაღალდი კარგი

26957 99 ო.ბ.თ 2808

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეტო და კოტე". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  რ. სტურუა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი მ. შველიძე. ლიბრეტო რ. 

სტურუა და კ. ახობაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26958 99 ო.ბ.თ 2809

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1986 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თიმანიშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიზე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ლიბრეტო პ. მირიანაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



26959 99 ო.ბ.თ 2810

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1986 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თიმანიშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიზე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ლიბრეტო პ. მირიანაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26960 99 ო.ბ.თ 2811

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1986 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თიმანიშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიზე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ლიბრეტო პ. მირიანაშვილი

ქაღალდი კარგი

26961 99 ო.ბ.თ 2812

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1986 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თიმანიშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიზე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ლიბრეტო პ. მირიანაშვილი

ქაღალდი კარგი

26962 99 ო.ბ.თ 2813

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ჟ. ბარსტოუს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26963 99 ო.ბ.თ 2814

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ვ. მაჭავარიანი

ქაღალდი კარგი

26964 99 ო.ბ.თ 2815

ოპერა.  "ბარბალე". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  რ. სტურუა. დირიჟორი ჯ. 

კახიძე. მხატვარი მ. შველიძე. ლიბრეტო რ. სტურუა და კ. 

ახობაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26965 99 ო.ბ.თ 2816

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

26966 99 ო.ბ.თ 2817

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. დ. 

ანდღულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სპექტაკლი

ქაღალდი კარგი

26967 99 ო.ბ.თ 2818

ოპერა.  რ. შტრაუსის "სალომე". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე

ქაღალდი კარგი

26968 99 ო.ბ.თ 2819

ოპერა.  რ. შტრაუსის "саломе". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე

ქაღალდი კარგი

26969 99 ო.ბ.თ 2820

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26970 99 ო.ბ.თ 2821

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26971 99 ო.ბ.თ 2822

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", ჯ. პუჩინის "тоска". 1986 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26972 99 ო.ბ.თ 2823

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", "აიდა". 1986 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ბიეშუსა და ლ. 

ფილატოვას გასტროლი

ქაღალდი კარგი



26973 99 ო.ბ.თ 2824

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур", "аида". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მ. ბიეშუსა და ლ. 

ფილატოვას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26974 99 ო.ბ.თ 2825

ბალეტი ლ. ჰერტელის "тщетная предосторожность". 1986 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ზ. 

კიკალეიშვილი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

26975 99 ო.ბ.თ 2826

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26976 99 ო.ბ.თ 2827

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26977 99 ო.ბ.თ 2828

ბალეტი ჯ. გერშვინის "блюз". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26978 99 ო.ბ.თ 2829

ბალეტი გერშვინის "პერგი და ბესი". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა მ. ლავროვსკი. 

დირიჟორი ი. ჭიაურელი. მხატვარი მ. მურვანიძე. ლიბრეტო მ. 

ლავროვსკი

ქაღალდი კარგი

26979 99 ო.ბ.თ 2830

ბალეტი გერშვინის "პერგი და ბესი". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა მ. ლავროვსკი. 

დირიჟორი ი. ჭიაურელი. მხატვარი მ. მურვანიძე. ლიბრეტო მ. 

ლავროვსკი

ქაღალდი კარგი

26980 99 ო.ბ.თ 2831

ბალეტი გერშვინის "პერგი და ბესი". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა მ. ლავროვსკი. 

დირიჟორი ი. ჭიაურელი. მხატვარი მ. მურვანიძე. ლიბრეტო მ. 

ლავროვსკი

ქაღალდი კარგი

26981 99 ო.ბ.თ 2832

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. სმორგაჩოვას და ვ. 

ერემენკოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26982 99 ო.ბ.თ 2833

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26983 99 ო.ბ.თ 2834

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26984 99 ო.ბ.თ 2835

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი", პ. ჩაიკოვსკის "გედების 

ტბა". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. 

ხანიაშვილის და . ბლანკოვას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26985 99 ო.ბ.თ 2836

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот", პ. ჩაიკოვსკის "лебединое 

озеро". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. ა. ხანიაშვილის და . ბლანკოვას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26986 99 ო.ბ.თ 2837

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 1986 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26987 99 ო.ბ.თ 2838

ბალეტი ა. ადანის "жизель", ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1986 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი



26988 99 ო.ბ.თ 2839

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედის ტბა", ა. ადანის "ჟიზელი". 1986 წ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. ანანიაშვილის 

და ა. ლიეპას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26989 99 ო.ბ.თ 2840

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот", პ. ჩაიკოვსკის "лебединое 

озеро". 1986 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

26990 99 ო.ბ.თ 2841

სეზონის რეპერტუარი. 1986 - 1987 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

26991 99 ო.ბ.თ 2842

სეზონის რეპერტუარი. 1987 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

26992 99 ო.ბ.თ 2843

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска". 1987 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

26993 99 ო.ბ.თ 2844

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1987 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

26994 99 ო.ბ.თ 2845

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1987 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. 

კახიძე

ქაღალდი კარგი

26995 99 ო.ბ.თ 2846

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1987 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. 

კახიძე

ქაღალდი კარგი

26996 99 ო.ბ.თ 2847

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1987 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

26997 99 ო.ბ.თ 2848

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1987 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი.  დირიჟორი ჯ. 

კახიძე

ქაღალდი კარგი

26998 99 ო.ბ.თ 2849

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ბუქარესტის საოპერო 

თეატრის სოლისტის კ. ენეს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

26999 99 ო.ბ.თ 2850

ოპერა.  ჯ. ვედის "დონ კარლოსი". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. 

დირიჟორი ა. მამაცაშვილი. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. 

ლიბრეტო მ. მერის და კ. დიუ ლოსკის. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27000 99 ო.ბ.თ 2851

ოპერა.  ჯ. ვედის "დონ კარლოსი". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ა. მამაცაშვილი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27001 99 ო.ბ.თ 2852

ოპერა.  ჯ. ვედის "дон карлос". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ა. მამაცაშვილი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27002 99 ო.ბ.თ 2853

ოპერა.  ჯ. ვედის "дон карлос". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ა. მამაცაშვილი

ქაღალდი კარგი



27003 99 ო.ბ.თ 2854

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ი. ჭიაურელი

ქაღალდი კარგი

27004 99 ო.ბ.თ 2855

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ლ. გვარიშვილი. დირიჟორი 

ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი. ლიბრეტო ფ. 

პაიავესი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27005 99 ო.ბ.თ 2856

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ლ. გვარიშვილი. დირიჟორი 

ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი. ლიბრეტო ფ. 

პაიავესი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27006 99 ო.ბ.თ 2857

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ლ. გვარიშვილი. დირიჟორი 

ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი. ლიბრეტო ფ. 

პაიავესი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27007 99 ო.ბ.თ 2858

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ლ. გვარიშვილი. დირიჟორი 

ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი. ლიბრეტო ფ. 

პაიავესი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27008 99 ო.ბ.თ 2859

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე", ზ. ფალიაშვილის 

"აბესალომ და ეთერი". 1987 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. მ. მაღლაფერიძის პირველი გამოსვლა 

ქაღალდი კარგი

27009 99 ო.ბ.თ 2860

საფესტივალო რეპერტუარი. 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. გასტროლი ფესტივალ 

"ბათუმის მუსიკალური  შემოდგომა-ზე"

ქაღალდი კარგი

27010 99 ო.ბ.თ 2861

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. გვარიშვლი. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე, ა. მირიანაშვილი. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ბათუმის მუსიკალური შემოდგომა

ქაღალდი კარგი

27011 99 ო.ბ.თ 2862

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. გვარიშვლი. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე, ა. მირიანაშვილი. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ბათუმის მუსიკალური შემოდგომა

ქაღალდი კარგი

27012 99 ო.ბ.თ 2863

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. გვარიშვლი. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე, ა. მირიანაშვილი. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ბათუმის მუსიკალური შემოდგომა

ქაღალდი კარგი

27013 99 ო.ბ.თ 2864

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. გვარიშვლი. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე, ა. მირიანაშვილი. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ბათუმის მუსიკალური შემოდგომა

ქაღალდი კარგი



27014 99 ო.ბ.თ 2865

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1987 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ბათუმის მუსიკალური შემოდგომა 

ქაღალდი კარგი

27015 99 ო.ბ.თ 2866

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1987 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ბათუმის მუსიკალური შემოდგომა 

ქაღალდი კარგი

27016 99 ო.ბ.თ 2867

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1987 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ბათუმის მუსიკალური შემოდგომა 

ქაღალდი კარგი

27017 99 ო.ბ.თ 2868

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1987 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ბათუმის მუსიკალური შემოდგომა 

ქაღალდი კარგი

27018 99 ო.ბ.თ 2869

საფესტივალო რეპერტუარი. 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. გასტროლი ბელორუსიაში 

საბჭოთა კავშირის მუსიკალური თეატრების ფესტივალზე

ქაღალდი კარგი

27019 99 ო.ბ.თ 2870

ოპერა.  გ. ყანჩელის "музыка для живых". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  რ. სტურუა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი. 

გასტროლი ბელორუსიაში საბჭოთა კავშირის მუსიკალური 

თეატრების ფესტივალზე

ქაღალდი კარგი

27020 99 ო.ბ.თ 2871

ოპერა.  გ. ყანჩელის "музыка для живых". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  რ. სტურუა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი. 

გასტროლი ბელორუსიაში საბჭოთა კავშირის მუსიკალური 

თეატრების ფესტივალზე

ქაღალდი კარგი

27021 99 ო.ბ.თ 2872

ოპერა.  ვ. დოლიძის "барбале". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  რ. სტურუა. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი მ. შველიძე. გასტროლი 

ბელორუსიაში საბჭოთა კავშირის მუსიკალური თეატრების 

ფესტივალზე

ქაღალდი კარგი

27022 99 ო.ბ.თ 2873

ბალეტი "серенада". 1987 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ა. მამაცაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27023 99 ო.ბ.თ 2874

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот", ა. ადანის "жизель". 1987 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27024 99 ო.ბ.თ 2875

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი:, ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1987 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი



27025 99 ო.ბ.თ 2876

ბალეტი ა. ადანის "жизель", ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1987 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27026 99 ო.ბ.თ 2877

ბალეტი "ჯადოსნური სარკის მიღმა". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. მელივა, ა. 

თეთრაძე. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. ბალეტმაისტერი გ. 

ალექსიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27027 99 ო.ბ.თ 2878

ბალეტი "ჯადოსნური სარკის მიღმა". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. მელივა, ა. 

თეთრაძე. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. ბალეტმაისტერი გ. 

ალექსიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27028 99 ო.ბ.თ 2879

ბალეტი "волшебство зазеркалья". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. მელივა, ა. 

თეთრაძე. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. ბალეტმაისტერი გ. 

ალექსიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27029 99 ო.ბ.თ 2880

ბალეტი "волшебство зазеркалья". 1987 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. მელივა, ა. 

თეთრაძე. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. ბალეტმაისტერი გ. 

ალექსიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27030 99 ო.ბ.თ 2881

ბალეტი "ქონდრისკაცის საახალწლო თავგადასავალი". 1987 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. 

მელივა. დირიჟორი რ. ტაკიძე, ი. ჭიაურელი. ბალეტმაისტერი გ. 

ალექსიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27031 99 ო.ბ.თ 2882

ბალეტი "ქონდრისკაცის საახალწლო თავგადასავალი". 1987 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. 

მელივა. დირიჟორი რ. ტაკიძე, ი. ჭიაურელი. ბალეტმაისტერი გ. 

ალექსიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27032 99 ო.ბ.თ 2883

ბალეტი "новогоднее приключение гномика". 1987 წ. თბილისის 

ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. 

მელივა. დირიჟორი რ. ტაკიძე, ი. ჭიაურელი. ბალეტმაისტერი გ. 

ალექსიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27033 99 ო.ბ.თ 2884

სეზონის რეპერტუარი. 1987 - 1988 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

27034 99 ო.ბ.თ 2885

სეზონის რეპერტუარი. 1987 - 1988 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

27035 99 ო.ბ.თ 2886

ოპერა.  ჯ. ვერდის "დონ კარლოსი". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. პაატა 

ბურჭულაძის გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

27036 99 ო.ბ.თ 2887

ოპერა.  ჯ. ვერდის "дон карлос". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. პაატა 

ბურჭულაძის გამოსვლა

ქაღალდი კარგი

27037 99 ო.ბ.თ 2888

ოპერა.  ჯ. ვერდის "дон карлос". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი



27038 99 ო.ბ.თ 2889

ოპერა.  ჯ. ვერდის "дон карлос". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ა. მამაცაშვილი

ქაღალდი კარგი

27039 99 ო.ბ.თ 2890

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. გ. შეკერამბერისა და ო. 

გიოკოღლუს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27040 99 ო.ბ.თ 2891

ოპერა.  ჯ. ვერდის "отело". 1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. გ. შეკერამბერისა და ო. გიოკოღლუს 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27041 99 ო.ბ.თ 2892

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი რ. ტაკიძე

ქაღალდი კარგი

27042 99 ო.ბ.თ 2893

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი რ. ტაკიძე

ქაღალდი კარგი

27043 99 ო.ბ.თ 2894

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ი. ჭიაურელი

ქაღალდი კარგი

27044 99 ო.ბ.თ 2895

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ი. ჭიაურელი

ქაღალდი კარგი

27045 99 ო.ბ.თ 2896

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1988 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ა. მამაცაშვილი. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

27046 99 ო.ბ.თ 2897

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1988 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ა. 

მამაცაშვილი

ქაღალდი კარგი

27047 99 ო.ბ.თ 2898

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1988 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. 

კახიძე

ქაღალდი კარგი

27048 99 ო.ბ.თ 2899

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1988 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. 

კახიძე

ქაღალდი კარგი

27049 99 ო.ბ.თ 2900

ოპერა.  რ. ლაღიძის "ლელა". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი რ. ტაკიძე

ქაღალდი კარგი

27050 99 ო.ბ.თ 2901

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. ზ. სოტკილავას 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27051 99 ო.ბ.თ 2902

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. ზ. სოტკილავას 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27052 99 ო.ბ.თ 2903

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. დირიჟორი ი. 

ჭიაურელი. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. ლიბრეტო ვ. სარდუ. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



27053 99 ო.ბ.თ 2904

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска". 1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. დირიჟორი ი. 

ჭიაურელი. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. ლიბრეტო ვ. სარდუ. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27054 99 ო.ბ.თ 2905

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ი. 

ჭიაურელი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი.  ლიბრეტო ა. გისლანცონი

ქაღალდი კარგი

27055 99 ო.ბ.თ 2906

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ბელორუსიის ოპერისა და ბალეტის 

თეატრის სოლისტის მ. გულეგინას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27056 99 ო.ბ.თ 2907

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ი. ჭიაურელი

ქაღალდი კარგი

27057 99 ო.ბ.თ 2908

ოპერა.  "წამწამსა და წამწამს შორის". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი რ. ტაკიძე, ი. 

ჭიაურელი. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

27058 99 ო.ბ.თ 2909

ოპერა.  "წამწამსა და წამწამს შორის". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი რ. ტაკიძე, ი. 

ჭიაურელი. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

27059 99 ო.ბ.თ 2910

ოპერა.  რ. შტრაუსის "სალომე". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27060 99 ო.ბ.თ 2911

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27061 99 ო.ბ.თ 2912

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ბალ-მასკარადი". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ზ. სოტკილავას 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27062 99 ო.ბ.თ 2913

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ბალ-მასკარადი". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. თუმანიშვილი. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი. 

ლიბრეტო ა. სომა და ფ. პიავე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27063 99 ო.ბ.თ 2914

ოპერა.  ჯ. ვერდის "бал-маскарад". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. თუმანიშვილი. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი. 

ლიბრეტო ა. სომა და ფ. პიავე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27064 99 ო.ბ.თ 2915

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა", პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1988 

წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ი. 

მაზუროკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი



27065 99 ო.ბ.თ 2916

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска", პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". 1988 

წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ი. 

მაზუროკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27066 99 ო.ბ.თ 2917

ოპერა.  ჯ. ვერდის "დონ კარლოსი", ჯ. როსინის "სევილიელი 

დალაქი". 1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. პ. ბურჭულაძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27067 99 ო.ბ.თ 2918

ოპერა.  ჯ. ვერდის "დონ კარლოსი", "ტრუბადური". 1988 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ნ. 

ტერენტიევას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27068 99 ო.ბ.თ 2919

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", "ტრუბადური". 1988 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ი. მოროზოვის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27069 99 ო.ბ.თ 2920

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ჯ. 

კახიძე. მხატვარი შ. ჩიქოვანი.  ბათუმის მუსიკალური შემოგომა

ქაღალდი კარგი

27070 99 ო.ბ.თ 2921

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида". 1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ჯ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი ჯ. 

კახიძე. მხატვარი შ. ჩიქოვანი. ბათუმის მუსიკალური შემოდგომა

ქაღალდი კარგი

27071 99 ო.ბ.თ 2922

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1988 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ბათუმის მუსიკალური შემოდგომა

ქაღალდი კარგი

27072 99 ო.ბ.თ 2923

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1988 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ბათუმის მუსიკალური შემოდგომა

ქაღალდი კარგი

27073 99 ო.ბ.თ 2924

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". 1988 წ. თბილისის 

ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი. ბათუმის მუსიკალურ შემოდგომა

ქაღალდი კარგი

27074 99 ო.ბ.თ 2925

ბალეტი ს. პროკოფიევის "золушка". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. 

დირიჟორი ი. ჭიაურელი. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27075 99 ო.ბ.თ 2926

ბალეტი ა. ხაჩატურიანის "გაიანე". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი



27076 99 ო.ბ.თ 2927

ბალეტი ა. ხაჩატურიანის "გაიანე". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა ა. ასატურიანი. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. მინასი. ლიბრეტო ვ. 

გალსტიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27077 99 ო.ბ.თ 2928

ბალეტი ა. ხაჩატურიანის "гаяне". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა ა. ასატურიანი. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. მინასი. ლიბრეტო ვ. 

გალსტიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27078 99 ო.ბ.თ 2929

ბალეტი ა. ხაჩატურიანის "гаяне". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა ა. ასატურიანი. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. მხატვარი ი. მინასი. ლიბრეტო ვ. 

გალსტიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27079 99 ო.ბ.თ 2930

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27080 99 ო.ბ.თ 2931

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27081 99 ო.ბ.თ 2932

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27082 99 ო.ბ.თ 2933

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27083 99 ო.ბ.თ 2934

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27084 99 ო.ბ.თ 2935

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27085 99 ო.ბ.თ 2936

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27086 99 ო.ბ.თ 2937

ბალეტი ა. ადანის "жизель", პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 

1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27087 99 ო.ბ.თ 2938

ბალეტი ა. ადანის "жизель", პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 

1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27088 99 ო.ბ.თ 2939

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი", ა. ადანის "ჟიზელი". 1988 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ნ. 

ანანიაშვილის და ვ. ანისიმოვის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27089 99 ო.ბ.თ 2940

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот", ა. ადანის "жизель". 1988 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ნ. 

ანანიაშვილის და ვ. ანისიმოვის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27090 99 ო.ბ.თ 2941

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა", ლ. მინკუსის "დონ-

კიხოტი". 1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი

ქაღალდი კარგი



27091 99 ო.ბ.თ 2942

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро", ლ. მინკუსის "дон-

кихот". 1988 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრი. ნ. ანანიაშვილის და ვ. ანისიმოვის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27092 99 ო.ბ.თ 2943

ბალეტი ფ. შოპენის"шопениана", ლ. მინკუსის"дон-кихот", ლ. 

ჰერტელის "бабншка и внучка". 1988 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27093 99 ო.ბ.თ 2944

ბალეტი "ქონდრისკაცის საახალწლო თავგადასავალი". 1988 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. 

მელივა. დირიჟორი რ. ტაკიძე, ი. ჭიაურელი. ბალეტმაისტერი გ. 

ალექსიძე

ქაღალდი კარგი

27094 100 ო.ბ.თ 2945

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი რ. 

ტაკიძე. ლიბრეტო ვ. გუნია

ქაღალდი კარგი

27095 100 ო.ბ.თ 2946

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო".  1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. 

კახიძე. ლიბრეტო ფ. პაიევი და ვ. ჰიუგო

ქაღალდი კარგი

27096 100 ო.ბ.თ 2947

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა".  1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. პეკინის 

ცენტრალური საოპერო თეატრის სოლისტის ლ. ვეივეის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27097 100 ო.ბ.თ 2948

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა".  1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ი. 

ჭიაურელი

ქაღალდი კარგი

27098 100 ო.ბ.თ 2949

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა".  1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ი. 

ჭიაურელი

ქაღალდი კარგი

27099 100 ო.ბ.თ 2950

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური".  1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. 

ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27100 100 ო.ბ.თ 2951

ოპერა.  ჯ. ვერდის "დონ კარლოსი".  1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. 

კახიძე. პ. ბურჭულაძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27101 100 ო.ბ.თ 2952

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ბალ მასკარადი".  1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. 

კახიძე

ქაღალდი კარგი

27102 100 ო.ბ.თ 2953

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ბალ მასკარადი".  1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

27103 100 ო.ბ.თ 2954

ოპერა.  ჯ. ვერდის "бал маскарад".  1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი



27104 100 ო.ბ.თ 2955

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата", "риголетто".  1989 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27105 100 ო.ბ.თ 2956

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска", ჯ. ვერდის "бал маскарад".  1989 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27106 100 ო.ბ.თ 2957

ბალეტი ვ. კახიძის "ამორძალები". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. 

ალექსიძე. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ნ. იგნატოვი. 

ლიბრეტო ტ. ტაბიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27107 100 ო.ბ.თ 2958

ბალეტი ვ. კახიძის "ამორძალები". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. 

ალექსიძე. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი ნ. იგნატოვი. 

ლიბრეტო ტ. ტაბიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27108 100 ო.ბ.თ 2959

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მ. ბარედოს 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27109 100 ო.ბ.თ 2960

ბალეტი "ჩვენი მეგობარი აიბოლიტი". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. 

ალექსიძე. დირიჟორი რ. ტაკიძე, ი. ჭიაურელი. მხატვარი უ. 

იმერლიშვილი

ქაღალდი კარგი

27110 100 ო.ბ.თ 2961

ბალეტი "наш друг айболит". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. 

ალექსიძე. დირიჟორი რ. ტაკიძე, ი. ჭიაურელი. მხატვარი უ. 

იმერლიშვილი

ქაღალდი კარგი

27111 100 ო.ბ.თ 2962

ბალეტი "наш друг айболит". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. 

ალექსიძე. დირიჟორი რ. ტაკიძე, ი. ჭიაურელი. მხატვარი უ. 

იმერლიშვილი

ქაღალდი კარგი

27112 100 ო.ბ.თ 2963

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "витязь в тигровой шкуре". 1989 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

დირიჟორი ა. მაჭავარიანი. მხატვარი თ. მურმანიძე

ქაღალდი კარგი

27113 100 ო.ბ.თ 2964

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "витязь в тигровой шкуре". 1989 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

დირიჟორი ა. მაჭავარიანი. მხატვარი თ. მურმანიძე

ქაღალდი კარგი

27114 100 ო.ბ.თ 2965

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ნ. 

ანანიაშვილის და ი. ვასიუჩენკოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27115 100 ო.ბ.თ 2966

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 1989 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ნ. 

ანანიაშვილის და ი. ვასიუჩენკოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი



27116 100 ო.ბ.თ 2967

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "лебединое озеро". 1989 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ნ. 

ანანიაშვილის და ი. ვასიუჩენკოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27117 100 ო.ბ.თ 2968

ბალეტი ლ. მინკუსის "тени", პ. ჩაიკოვსკის "броненосец 

потемкин". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ვ. ფეროტოვი, ჯ. დალგატი. 

მხატვარი თ. მურვანიძე

ქაღალდი კარგი

27118 100 ო.ბ.თ 2969

ბალეტი ლ. მინკუსის "тени", პ. ჩაიკოვსკის "броненосец 

потемкин". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ვ. ფეროტოვი, ჯ. დალგატი. 

მხატვარი თ. მურვანიძე

ქაღალდი კარგი

27119 100 ო.ბ.თ 2970

ბალეტი ლ. მინკუსის "тени", პ. ჩაიკოვსკის "броненосец 

потемкин". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ვ. ფეროტოვი, ჯ. დალგატი. 

მხატვარი თ. მურვანიძე

ქაღალდი კარგი

27120 100 ო.ბ.თ 2971

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ვეფხისტყაოსანი". 1989 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

დირიჟორი ვ. მაჭავარიანი. მხატვარი მ. მურვანიძე. ლიბრეტო ი. 

გრიგოროვიჩი

ქაღალდი კარგი

27121 100 ო.ბ.თ 2972

ბალეტი ა. მაჭავარიანის "ვეფხისტყაოსანი". 1989 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

დირიჟორი ვ. მაჭავარიანი. მხატვარი მ. მურვანიძე. ლიბრეტო ი. 

გრიგოროვიჩი

ქაღალდი კარგი

27122 100 ო.ბ.თ 2973

ბალეტი ლ. მინკუსის "тени", პ. ჩაიკოვსკის "броненосец 

потемкин". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ვ. ფეროტოვი, ჯ. დალგატი. 

მხატვარი მ. მურვანიძე. გასტროლი ლენინგრადის მ. კიროვის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრში

ქაღალდი კარგი

27123 100 ო.ბ.თ 2974

ბალეტი ლ. მინკუსის "тени", პ. ჩაიკოვსკის "броненосец 

потемкин". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ვ. ფეროტოვი, ჯ. დალგატი. 

მხატვარი მ. მურვანიძე. გასტროლი ლენინგრადის მ. კიროვის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრში

ქაღალდი კარგი

27124 100 ო.ბ.თ 2975

ბალეტი ლ. მინკუსის "тени", პ. ჩაიკოვსკის "броненосец 

потемкин". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ვ. ფეროტოვი, ჯ. დალგატი. 

მხატვარი მ. მურვანიძე. გასტროლი ლენინგრადის მ. კიროვის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრში

ქაღალდი კარგი

27125 100 ო.ბ.თ 2976

ბალეტი ლ. მინკუსის "тени", პ. ჩაიკოვსკის "броненосец 

потемкин". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ვ. ფეროტოვი, ჯ. დალგატი. 

მხატვარი მ. მურვანიძე. გასტროლი ლენინგრადის მ. კიროვის 

სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრში

ქაღალდი კარგი



27126 100 ო.ბ.თ 2977

ბალეტი ა. მაჭვარიანის "витязь в тигровой шкуре". 1989 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

დადგმა ო. ვინოგრადოვი. დირიჟორი ვ. მაჭავარიანი. მხატვარი 

მ. მურვანიძე. გასტროლი ლენინგრადის მ. კიროვის სახ. ოპერისა 

და ბალეტის თეატრში

ქაღალდი კარგი

27127 100 ო.ბ.თ 2978

ბალეტი ა. მაჭვარიანის "витязь в тигровой шкуре". 1989 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

დადგმა ო. ვინოგრადოვი. დირიჟორი ვ. მაჭავარიანი. მხატვარი 

მ. მურვანიძე. გასტროლი ლენინგრადის მ. კიროვის სახ. ოპერისა 

და ბალეტის თეატრში

ქაღალდი კარგი

27128 100 ო.ბ.თ 2979

ბალეტი ა. მაჭვარიანის "витязь в тигровой шкуре". 1989 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

დადგმა ო. ვინოგრადოვი. დირიჟორი ვ. მაჭავარიანი. მხატვარი 

მ. მურვანიძე. გასტროლი ლენინგრადის მ. კიროვის სახ. ოპერისა 

და ბალეტის თეატრში

ქაღალდი კარგი

27129 100 ო.ბ.თ 2980

ბალეტი "თბილისის ბალეტი". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმაგ. 

მელივა. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27130 100 ო.ბ.თ 2981

ბალეტი "თბილისის ბალეტი". 1989 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმაგ. 

მელივა. მხატვარი უ. იმერლიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27131 100 ო.ბ.თ 2982

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1989 - 1990 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი გ. ალექსი-

მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

27132 100 ო.ბ.თ 2983

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", ბალეტი ვ. 

კახიძის "ამორძალები". 1989 - 1990 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ა. მამაცაშვილი. 

ვ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27133 100 ო.ბ.თ 2984

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1990 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

რირიჟორი ო. დიმიტრიადი

ქაღალდი კარგი

27134 100 ო.ბ.თ 2985

ოპერა.  შ. ჩაკვეტაძის "წუთისოფელი ასეა...". 1990 წ. თბილისის 

ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი დ. მუქერია

ქაღალდი კარგი

27135 100 ო.ბ.თ 2986

ოპერა.  ო. თავართქილაძის "მინდია". 1990 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ა. შტეინი. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი. მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27136 100 ო.ბ.თ 2987

ოპერა.  ო. თავართქილაძის "მინდია". 1990 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ა. შტეინი. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი. მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27137 100 ო.ბ.თ 2988

ოპერა.  ო. თავართქილაძის "მინდია". 1990 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი



27138 100 ო.ბ.თ 2989

ოპერა.  ო. თავართქილაძის "მინდია". 1990 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27139 100 ო.ბ.თ 2990

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1990 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27140 100 ო.ბ.თ 2991

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1990 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27141 100 ო.ბ.თ 2992

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1990 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27142 100 ო.ბ.თ 2993

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1990 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27143 100 ო.ბ.თ 2994

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1990 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ტაშკენტის ოპერისა და ბალეია 

აკადემიური თეატრის სოლისტების ნ. ალიმოსას და მ. შენონის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27144 100 ო.ბ.თ 2995

ბალეტი ლ. მინკუსის "дон-кихот". 1990 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ნ. ანანიაშვილის და ა. ფადევიჩის  

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27145 100 ო.ბ.თ 2996

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1990 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დიდი თეატრის ბალეტის სოლისტის ა. 

მიხალჩენკოსა და გრანდ ოპერა. ს ბალეტის სოლისტის (პარიზი) 

მ. ლეგრის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27146 100 ო.ბ.თ 2997

ბალეტი ა. ადანის "жизель". 1990 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

დიდი თეატრის ბალეტის სოლისტის ა. მიხალჩენკოსა და გრანდ 

ოპერა. ს ბალეტის სოლისტის (პარიზი) მ. ლეგრის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27147 100 ო.ბ.თ 2998

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1990 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დიდი თეატრის სოლისტების ო. 

სუვოროვას და მ. შენონის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27148 100 ო.ბ.თ 2999

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1990 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დიდი თეატრის სოლისტების ო. 

სუვოროვას და მ. შენონის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27149 100 ო.ბ.თ 3000

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1990 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ი. ნიორაძის, ო. სუვოროვას, ა. ვეტროვისა 

და ვ. ჯუკუხაძის მონაწილეობით. სპექტაკლი ეძღვნება პ. 

ჩაიკოვსკის დაბადების 150 წლისთავს

ქაღალდი მძიმე

27150 100 ო.ბ.თ 3001

ბალეტი ვ. კახიძის "ამორძალბი". 1990 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ვ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27151 100 ო.ბ.თ 3002

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1991 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. გ. 

ციპოლას და ზ. სოტკილავას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27152 100 ო.ბ.თ 3003

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1991 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. გ. 

ციპოლას და ზ. სოტკილავას გასტროლი

ქაღალდი კარგი



27153 100 ო.ბ.თ 3004

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1991 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. გ. 

ციპოლას და ზ. სოტკილავას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27154 100 ო.ბ.თ 3005

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "დონ კარლოსი". 1991 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27155 100 ო.ბ.თ 3006

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "დონ კარლოსი". 1991 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ა. მამაცაშვილი. პ. 

ბურჭულაძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27156 100 ო.ბ.თ 3007

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1991 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

დირიჟორი ზ. ხუროძე. რ. ლაგვილავას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27157 100 ო.ბ.თ 3008

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1991 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. დირიჟორი 

რ. ტაკიძე. მხატვარი მ. მურვანიძე. კომპოზიტორ ვ. დოლიძის 

დაბადბის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27158 100 ო.ბ.თ 3009

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1991 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. დირიჟორი 

რ. ტაკიძე. მხატვარი მ. მურვანიძე. კომპოზიტორ ვ. დოლიძის 

დაბადბის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27159 100 ო.ბ.თ 3010

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1991 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27160 100 ო.ბ.თ 3011

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 1991 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი რ. ტაკიძე

ქაღალდი კარგი

27161 100 ო.ბ.თ 3012

ოპერა.  ს. პროკოფიევის "ცეცხლოვანი ანგელოზი". 1991 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  რ. სტურუა. 

დირიჟორი რ. ტაკიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

27162 100 ო.ბ.თ 3013

ოპერა.  ს. პროკოფიევის "ცეცხლოვანი ანგელოზი". 1991 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  რ. სტურუა. 

დირიჟორი რ. ტაკიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

27163 100 ო.ბ.თ 3014

ოპერა.  ს. პროკოფიევის "огненый ангел". 1991 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  რ. სტურუა. დირიჟორი რ. 

ტაკიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

27164 100 ო.ბ.თ 3015

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1991 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ზ. სოტკილავას მონაწილეობით. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27165 100 ო.ბ.თ 3016

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1991 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. ა. ხომერიკის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27166 100 ო.ბ.თ 3017

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1991 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ა. მამაცშვილი. 

მიძღვნილი ზ. ფალიაშვლის დაბადების 120 წლისთავს

ქაღალდი კარგი



27167 100 ო.ბ.თ 3018

ბალეტი ხ. ლევენსკიოლდის "სილფიდა". 1991 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დადგმა ნ. დოლგუშინი. დირიჟორი თ. 

ჯაფარიძე. მხატვარი ზ. ნიჟარაძე. ლიბრეტო ა. ნური და ფ. 

ტალიონი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27168 100 ო.ბ.თ 3019

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1991 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ი. ნიორაძისა და ო. ბერიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27169 100 ო.ბ.თ 3020

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1991 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ი. ნიორაძისა და ო. ბერიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27170 100 ო.ბ.თ 3021

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1991 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ე. ბეზირგანისა და ო. ბერიძის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27171 100 ო.ბ.თ 3022

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედის ტბა", ა. ადანის "ჟიზელი". 1991 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. ესტონეთის სახალხო 

არტისტ კ. კირბისა და ლატვიის დამსახურებული არტისტის ვ. 

იანსონსის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27172 100 ო.ბ.თ 3023

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1992 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. ა. ხომერიკის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27173 100 ო.ბ.თ 3024

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". 1992 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. ა. ხომერიკის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27174 100 ო.ბ.თ 3025
სეზონის რეპერტუარი. 1993 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
ქაღალდი კარგი

27175 100 ო.ბ.თ 3026

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1993 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ტ. ბუხბინდერი. დირიჟორი ი. 

ჭიაურელი. მხატვარი შ. ჩიქოვანი

ქაღალდი კარგი

27176 100 ო.ბ.თ 3027

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა". 1993 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ი. ჭიაურელი

ქაღალდი კარგი

27177 100 ო.ბ.თ 3028

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". 1993 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

დირიჟორი ზ. ხუროძე

ქაღალდი კარგი

27178 100 ო.ბ.თ 3029

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი". 1993 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დადგმა ე. სერეჟნიკოვი. დირიჟორი დ. 

მუქერია, გ. ჟორდანია.. მხატვარი ი. გეგეშიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27179 100 ო.ბ.თ 3030

ბალეტი ი. მოროზოვის "ექიმი აიბოლიტი". 1993 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დადგმა ე. სერეჟნიკოვი. დირიჟორი დ. 

მუქერია, გ. ჟორდანია.. მხატვარი ი. გეგეშიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27180 100 ო.ბ.თ 3031

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1996 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი რ. ტაკიძე

ქაღალდი კარგი

27181 100 ო.ბ.თ 3032

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1996 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. დირიჟორი 

რ. ტაკიძე. მხატვარი მ. მურვანძე

ქაღალდი კარგი



27182 100 ო.ბ.თ 3033

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ბალ-მასკარადი". 1996 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27183 100 ო.ბ.თ 3034

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ბალ-მასკარადი". 1996 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27184 100 ო.ბ.თ 3035

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", ა. ბუკიას 

"დაუპატიჟებელი სტუმრები". 1996 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე, ი. ჭიაურელი

ქაღალდი

27185 100 ო.ბ.თ 3036

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1996 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27186 100 ო.ბ.თ 3037

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1996 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი რ. 

ტაკიძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

27187 100 ო.ბ.თ 3038

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1996 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი რ. 

ტაკიძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

27188 100 ო.ბ.თ 3039

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. დირიჟორი ჯ. 

კახიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27189 100 ო.ბ.თ 3040

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27190 100 ო.ბ.თ 3041

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. ა. ლომონოსოვის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27191 100 ო.ბ.თ 3042

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი გ. ჟორდანია

ქაღალდი კარგი

27192 100 ო.ბ.თ 3043

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27193 100 ო.ბ.თ 3044

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილი "აბესალომ და ეთერი". 1997 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27194 100 ო.ბ.თ 3045

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილი "აბესალომ და ეთერი". 1997 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27195 100 ო.ბ.თ 3046

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილი "აბესალომ და ეთერი". 1997 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27196 100 ო.ბ.თ 3047

ოპერა.  ბ. კვერნაძის "კოლხთა ასული". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. დირიჟორი 

ჯ. კახიძე, გ. ჟორდანია. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი. 

ლიბრეტო ლ. სანიკიძე. გ. ლორთქიფანიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



27197 100 ო.ბ.თ 3048

ოპერა.  ბ. კვერნაძის "კოლხთა ასული". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. დირიჟორი 

ჯ. კახიძე, გ. ჟორდანია. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი. 

ლიბრეტო ლ. სანიკიძე. გ. ლორთქიფანიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27198 100 ო.ბ.თ 3049

ოპერა.  ჯ. ვერდის "დონ კარლოსი". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27199 100 ო.ბ.თ 3050

ოპერა.  ჯ. ვერდის "დონ კარლოსი". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. პ. ბურულაძის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27200 100 ო.ბ.თ 3051

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "მადამ ბატერფლაი". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. დირიჟორი გ. 

ჟორდანია

ქაღალდი კარგი

27201 100 ო.ბ.თ 3052

ოპერა.  ვ. მოცარტის "დონ ჟუანი". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. გვარიშვილი. დირიჟორი გ. 

ჟორდანია. მხატვარი ი. გეგეშიძე

ქაღალდი კარგი

27202 100 ო.ბ.თ 3053

ბალეტი "სიმფონიური ცეკვები". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. დირიჟორი თ. 

ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27203 100 ო.ბ.თ 3054

ბალეტი "სიმფონიური ცეკვები". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. დირიჟორი თ. 

ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27204 100 ო.ბ.თ 3055

ბალეტიგერმან ლევენსკოლდის "სილფიდა". 1997 წ. თბილისის 

ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27205 100 ო.ბ.თ 3056

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27206 100 ო.ბ.თ 3057

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი დ. მიცხუალავა

ქაღალდი კარგი

27207 100 ო.ბ.თ 3058

ბალეტი "სიმფონიური ცეკვები", ა. ადანის "ჟიზელი". 1997 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. 

დირიჟორი თ. ჯაფარიძე, რ. ტაკიძე

ქაღალდი კარგი

27208 100 ო.ბ.თ 3059

ბალეტი ლ. ჰერტელის "ამაო სიფრთხილე". 1997 წ. თბილისის 

ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დადგმა ზ. კიკალეიშვილი. დირიჟორი თ. 

ჯაფარიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

27209 100 ო.ბ.თ 3060

ბალეტი ლ. ჰერტელის "ამაო სიფრთხილე". 1997 წ. თბილისის 

ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დადგმა ზ. კიკალეიშვილი. დირიჟორი თ. 

ჯაფარიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

27210 100 ო.ბ.თ 3061

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე. ე. გლურჯიზის 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27211 100 ო.ბ.თ 3062

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ი. ნიორაძისა და ი. ზელენსკის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



27212 100 ო.ბ.თ 3063

ბალეტი ა. ხაჩატურიანის "გაიანე". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დადგმა ვ. გალსტიანი. დირიჟორი თ. 

ჯაფარიძე. მხატვარი მ. ავეტისიანი

ქაღალდი კარგი

27213 100 ო.ბ.თ 3064

ბალეტი ა. ხაჩატურიანის "гаяне". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დადგმა ვ. გალსტიანი. დირიჟორი თ. 

ჯაფარიძე. მხატვარი მ. ავატისიანი

ქაღალდი კარგი

27214 100 ო.ბ.თ 3065

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი რ. 

ტაკიძე. მვახტვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

27215 100 ო.ბ.თ 3066

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1997 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი.  დირიჟორი რ. ტაკიძე

ქაღალდი კარგი

27216 100 ო.ბ.თ 3067

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი", ა. ლევენსკიოლდის 

"სილფიდა". 1997 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა 

და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ტ. 

ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27217 100 ო.ბ.თ 3068

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი", ა. ლევენსკიოლდის 

"სილფიდა". 1997 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა 

და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ტ. 

ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27218 100 ო.ბ.თ 3069

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1998 წ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. 

დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27219 100 ო.ბ.თ 3070

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი რ. ტაკიძე

ქაღალდი კარგი

27220 100 ო.ბ.თ 3071

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. ლორთქიფანიძე. დირიჟორი 

რ. ტაკიძე. მხატვარი მ. მურვანიძე

ქაღალდი კარგი

27221 100 ო.ბ.თ 3072

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი გ. ჯორდანია

ქაღალდი კარგი

27222 100 ო.ბ.თ 3073

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27223 100 ო.ბ.თ 3074

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27224 100 ო.ბ.თ 3075

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  გ. მელივა. დირიჟორი ჯ. კახიძე

ქაღალდი კარგი

27225 100 ო.ბ.თ 3076

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". 1998 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27226 100 ო.ბ.თ 3077

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ბალ მასკარადი". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27227 100 ო.ბ.თ 3078

ოპერა.  ვ. მოცარტის "დონ ჟუანი". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. რეჟისორი  ლ. გვარიშვილი. დირიჟორი გ. 

ჟორდანია. მხატვარი ი. გეგეშიძე

ქაღალდი კარგი



27228 100 ო.ბ.თ 3079

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა", ჯ. ვერდის "ბალ მასკარადი". 1998 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მ. 

ქასრაშვილის და ზ. სოტკილავას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27229 100 ო.ბ.თ 3080

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა", ჯ. ვერდის "ბალ მასკარადი". 1998 წ. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მ. 

ქასრაშვილის და ზ. სოტკილავას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27230 100 ო.ბ.თ 3081

ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", "ტრავიატა". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ს. მაკკულის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27231 100 ო.ბ.თ 3082

ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", "ტრავიატა". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ს. მაკკულის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27232 100 ო.ბ.თ 3083

ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", "ტრავიატა". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე, რ. ტაკიძე. ს. 

მაკკულის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27233 100 ო.ბ.თ 3084

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27234 100 ო.ბ.თ 3085

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27235 100 ო.ბ.თ 3086

ბალეტი "დრამატული ბალეტები". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. მხატვრები მ. მახარაძე, ნ. ჩიტაიშვილი. 

ლიბრეტო გ. ალექსიძე. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27236 100 ო.ბ.თ 3087

ბალეტი "დრამატული ბალეტები". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. მხატვრები მ. მახარაძე, ნ. ჩიტაიშვილი. 

ლიბრეტო გ. ალექსიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27237 100 ო.ბ.თ 3088

ბალეტი "დრამატული ბალეტები". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. მხატვრები მ. მახარაძე, ნ. ჩიტაიშვილი. 

ლიბრეტო გ. ალექსიძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27238 100 ო.ბ.თ 3089

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27239 100 ო.ბ.თ 3090

ბალეტი ლ. მინკუსის "ბაიადერა". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი რ. ტაკიძე

ქაღალდი საშუალო

27240 100 ო.ბ.თ 3091

ბალეტი ლ. მინკუსის "ბაიადერა". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი რ. ტაკიძე

ქაღალდი მძიმე

27241 100 ო.ბ.თ 3092

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი რ. ტაკიძე

ქაღალდი მძიმე

27242 100 ო.ბ.თ 3093

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი რ. ტაკიძე

ქაღალდი მძიმე

27243 100 ო.ბ.თ 3094

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი". 1998 წ. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი ა. სონტიკოვი

ქაღალდი კარგი



27244 100 ო.ბ.თ 3095 სეზონის რეპერტუარი. უთარიღო. სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი კარგი

27245 100 ო.ბ.თ 3096 სეზონის რეპერტუარი. უთარიღო. სახელმწიფო თეატრი ქაღალდი მძიმე

27246 100 ო.ბ.თ 3097 სეზონის რეპერტუარი. უთარიღო. სახოპერა. ქაღალდი მძიმე

27247 100 ო.ბ.თ 3098 სეზონის რეპერტუარი. უთარიღო. სახოპერა. ქაღალდი საშუალო

27248 100 ო.ბ.თ 3099
ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". უთარიღო. სახმ. ბრეხმან-

შტენგელის და ნ. პეჩკოვკას მონაწილეობით
ქაღალდი საშუალო

27249 100 ო.ბ.თ 3100
ოპერა.   ჟ. მასნეს "ვერტერი". უთარიღო. სახმ. ბრეხმან-

შტენგელის და ნ. პეჩკოვკას მონაწილეობით
ქაღალდი მძიმე

27250 100 ო.ბ.თ 3101

ოპერა.   "свадьба фигаро". უთარიღო. სახრეჟისორი  ა. პაგაევა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშილი. მხატვარი ს. 

ნადარეიშვილი.მუსიკა მოცარტი. ლიბრეტო ბომარშე

ქაღალდი მძიმე

27251 100 ო.ბ.თ 3102

ოპერა.   "свадьба фигаро". უთარიღო. სახრეჟისორი  ა. პაგაევა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშილი. მხატვარი ს. 

ნადარეიშვილი.მუსიკა მოცარტი. ლიბრეტო ბომარშე

ქაღალდი საშუალო

27252 100 ო.ბ.თ 3103

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე".  უთარიღო. სახოპერა. 

რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ა. 

ზალცმანი

ქაღალდი კარგი

27253 100 ო.ბ.თ 3104

ოპერა.  სენ-ასანის "სამსონი და დალილა". უთარიღო. 

სახდირიჟორი ე. მიქელაძე.მონაწილეობენ: პ. ამირანაშვილი, ნ. 

ქუმსიშვილი, ფ. მუხტაროვა 

ქაღალდი კარგი

27254 100 ო.ბ.თ 3105

ოპერა.  "ვილჰემ ტელი". უთარიღო. სახელმწიფო ოპერის 

თეატრი. რეჟისორი  კ. მარჯანიშვილი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. მუსიკა ჯ. როსინი. კ. მარჯანიშვილის 

მოღვაწეობის 40 წლის აღსანიშნავად

ქაღალდი მძიმე

27255 100 ო.ბ.თ 3106
ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". უთარიღო. სახელმწიფო 

ოპერის თეატრი.  ი. კოზლოვას მონაწილეობით
ქაღალდი საშუალო

27256 100 ო.ბ.თ 3107

ოპერა.  "შოთა რუსთაველი".  უთარიღო. სახელმწიფო ოპერის 

თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი ვ. ულრიხი. 

მხატვარი დ. შევარდნაძე

ქაღალდი კარგი

27257 100 ო.ბ.თ 3108

ოპერა.  "ჩიო-ჩიო-სანი".  უთარიღო. სახელმწიფო ოპერის 

თეატრი. ლენინგრადის ბალეტის პრემიერების  მ. სემინოვას და 

ვ. სემინოვის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27258 100 ო.ბ.თ 3109

ოპერა.  "ჩიო-ჩიო-სანი".  უთარიღო. სახელმწიფო ოპერის 

თეატრი. ლენინგრადის ბალეტის პრემიერების  მ. სემინოვას და 

ვ. სემინოვის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27259 100 ო.ბ.თ 3110
ოპერა.  "რომეო და ჯულიეტა".  უთარიღო. სახელმწიფო ოპერის 

თეატრი. ი. კოზლოვას მონაწიეობით
ქაღალდი მძიმე

27260 100 ო.ბ.თ 3111

ოპერა.  ვ. დოლიძის "кето и коте".  უთარიღო. სახელმწიფო 

ოპერის თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი

ქაღალდი საშუალო

27261 100 ო.ბ.თ 3112
ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი".  უთარიღო. 

სახელმწიფო ოპერის თეატრი. დ. გოლოვინის მონაწილეობით
ქაღალდი საშუალო

27262 100 ო.ბ.თ 3113
ოპერა.  "паяцы"-"ჯამბაზები".  უთარიღო. სახელმწიფო ოპერის 

თეატრი. ნ. პეჩკოვკსის მონაწილეობით
ქაღალდი საშუალო

27263 100 ო.ბ.თ 3114

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი".  უთარიღო. 

სახელმწიფო ოპერის თეატრი. ა. ბატურინის და დ. გოლოვინის 

მონაწილეობით

ქაღალდი მძიმე

27264 100 ო.ბ.თ 3115
ოპერა.  "трильби".  უთარიღო. სახელმწიფო ოპერის თეატრი. ა. 

პიროგოვას მონაწილეობით
ქაღალდი მძიმე

27265 100 ო.ბ.თ 3116

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска", ჯ. ვერდის "аида". უთარიღო 

სახელმწიფო ოპერის თეატრი. ლატვიის ნაციონალური ოპერის 

პრემიერის მ. ბრეხმან-შტენგელის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



27266 100 ო.ბ.თ 3117
ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска", "вертер". უთარიღო სახელმწიფო 

ოპერის თეატრი. ნ. პეჩკოვსკის მონაწილეობით
ქაღალდი კარგი

27267 100 ო.ბ.თ 3118

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. როსინის "სევილიელი 

დალაქი". უთარიღო სახელმწიფო ოპერის თეატრი. დ. 

გოლოვინის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27268 100 ო.ბ.თ 3119
სეზონის რეპერტუარი. უთარიღო. ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი მძიმე

27269 100 ო.ბ.თ 3120

ოპერა.  "რახილი". უთარიღო. ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. ტალერი. დირიჟორი გ. 

რეინარტ-შაევიჩი. მხატვრები ი. ფარაჯანოვი, ნ. კულეში

ქაღალდი საშუალო

27270 100 ო.ბ.თ 3121

ოპერა.  "რახილი". უთარიღო. ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. ტალერი. დირიჟორი გ. 

რეინარტ-შაევიჩი. მხატვრები ი. ფარაჯანოვი, ნ. კულეში

ქაღალდი საშუალო

27271 100 ო.ბ.თ 3122

ოპერა.  "რახილი". უთარიღო. ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. ტალერი. დირიჟორი გ. 

რეინარტ-შაევიჩი. მხატვრები ი. ფარაჯანოვი, ნ. კულეში

ქაღალდი მძიმე

27272 100 ო.ბ.თ 3123
სეზონის რეპერტუარი. უთარიღო. ტფილისის სახელმწიფო 

ოპერის თეატრი
ქაღალდი მძიმე

27273 100 ო.ბ.თ 3124

ოპერა.  "ჩიო-ჩიო-სანი".  უთარიღო. ტფილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. ტალერი. 

დირიჟორი ე. მიქელაძე. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი მძიმე

27274 100 ო.ბ.თ 3125

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა".  უთარიღო. ტფილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ბ. ტალერი. 

დირიჟორი ს. ჩარექოვი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი მძიმე

27275 100 ო.ბ.თ 3126

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო".  უთარიღო. ტფილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. 

დირიჟორი ე. მიქელაძე. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი

ქაღალდი მძიმე

27276 100 ო.ბ.თ 3127

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". უთარიღო. სახელმწიფო 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. მოსკოვის სათობ-ის არტისტ ნ. 

ოზეროვისა და ლატვიის ნაც. ოპერის პრემიის მ. ბრეხმან-

შტენგელის მონაწილეობით

ქაღალდი საშუალო

27277 100 ო.ბ.თ 3128
ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". უთარიღო. სახელმწიფო 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი.ე. ბოგოლეპოვას მონაწილეობით
ქაღალდი საშუალო

27278 100 ო.ბ.თ 3129
ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама". უთარიღო. სახელმწიფო 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი.ე. ბოგოლეპოვას მონაწილეობით
ქაღალდი საშუალო

27279 100 ო.ბ.თ 3130

ოპერა.  "ვერტერ". უთარიღო. სახელმწიფო ოპერისა და 

ბალეტის თეატრი. ა. ვოლ-ლევიცკაიას პირველი გამოსვლა. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

27280 100 ო.ბ.თ 3131
ოპერა.  "ბოშათა ბარონი". უთარიღო. სახელმწიფო ოპერისა და 

ბალეტის თეატრი. ანონსი
ქაღალდი მძიმე

27281 100 ო.ბ.თ 3132

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "евгений онегин". უთარიღო. სახელმწიფო 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი. ნ. პეჩკოვის მონაწილეობით. 

ანონსი

ქაღალდი საშუალო

27282 100 ო.ბ.თ 3133
ოპერა.  "სამსონ და დალილა". უთარიღო. სახელმწიფო ოპერისა 

და ბალეტის თეატრი. მ. მაკსაკოვის მონაწილეობით. ანონსი
ქაღალდი კარგი

27283 100 ო.ბ.თ 3134

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ჯ. ვერდის "აიდა", ჟ. ბიზეს 

"კარმენი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი



27284 100 ო.ბ.თ 3135

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი", ჯ. ვერდის "აიდა", ჟ. ბიზეს 

"კარმენი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

27285 100 ო.ბ.თ 3136

ოპერა.  გ. დონიცეტის "лючия ди ламермур". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

27286 100 ო.ბ.თ 3137

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი".  უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი

ქაღალდი კარგი

27287 100 ო.ბ.თ 3138

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი

ქაღალდი კარგი

27288 100 ო.ბ.თ 3139

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

27289 100 ო.ბ.თ 3140

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

27290 100 ო.ბ.თ 3141

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ს. ინაშვილის 

მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27291 100 ო.ბ.თ 3142

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. ჩხარტიშვილი. დირიჟორი 

შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

27292 100 ო.ბ.თ 3143

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი", ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე", 

მ. ბალანჩივაძის "დარეჯან ცბიერი". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

27293 100 ო.ბ.თ 3144

ოპერა.  გ. კილაძის "ლადო კეცხოველი". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  შ. აღსაბაძე. 

დირიჟორი შ. აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. გამრეკელი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27294 100 ო.ბ.თ 3145

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

27295 100 ო.ბ.თ 3146

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა. მხატვარი კ. სანაძე

ქაღალდი კარგი

27296 100 ო.ბ.თ 3147

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა

ქაღალდი კარგი

27297 100 ო.ბ.თ 3148

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "დაისი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. გაჩეჩილაძე. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი ო. ლითანიშვილი

ქაღალდი კარგი



27298 100 ო.ბ.თ 3149

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი", "დაისი".  

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი  გ. მელივა, ვ. ტაბლიაშვილი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი, დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე, ი. 

სუმბათაშვილი

ქაღალდი კარგი

27299 100 ო.ბ.თ 3150

ოპერა.  პ. ლეონკოვალოს "паяцы".  უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. გ. ჟორდანია. დირიჟორი ო. 

დიმიტრიადი. მხატვარი ნ. იგნატოვი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27300 100 ო.ბ.თ 3151

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა".  უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ფ. ახმედოვას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27301 100 ო.ბ.თ 3152

ოპრტა ჯ. პუჩინის "ბოჰემა".  უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. გ. გოციირიძის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27302 100 ო.ბ.თ 3153

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто".  უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი 

ი. ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

27303 100 ო.ბ.თ 3154

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი".  უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ლ. გოცირიძის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27304 100 ო.ბ.თ 3155

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-რისთავი. 

პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27305 100 ო.ბ.თ 3156

ოპერა.  ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ჟურული. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ვ. სიდამონ-რისთავი

ქაღალდი კარგი

27306 100 ო.ბ.თ 3157

ოპერა.  ჯ. ვერდის "травиата". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27307 100 ო.ბ.თ 3158

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "тоска". ჯ. ვერდის "аида". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27308 100 ო.ბ.თ 3159

ოპერა.  ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი".  უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. 

დირიჟორი მ. ბორჩხაძე, გ. ქურხული. მხატვარი თ. თავაძე. დ. 

გამრეკელის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27309 100 ო.ბ.თ 3160

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მე-200 წარმოდგენა

ქაღალდი კარგი

27310 100 ო.ბ.თ 3161

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. აზერბაიჯანის სახალხო არტისტ ფ. 

მუხტაროვას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი



27311 100 ო.ბ.თ 3162

ოპერა.  ა. დარგომიჟსკის "русалка". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. მჭედლიძე. დირიჟორი შ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი. გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

27312 100 ო.ბ.თ 3163

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "чио-чио-сан". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი 

ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ფარაჯანოვი. გასტროლი სოჭის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

27313 100 ო.ბ.თ 3164

ოპერა.  რ. ლაღიძის "ლელა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო ლ. ჭუბაბრია. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27314 100 ო.ბ.თ 3165

ოპერა.  რ. ლაღიძის "лела". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო ლ. ჭუბაბრია. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27315 100 ო.ბ.თ 3166

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ო. ბარდინას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27316 100 ო.ბ.თ 3167

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მთვარის მოტაცება". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო ო. 

თაქთაქიშვილი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27317 100 ო.ბ.თ 3168

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "иоланта". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. გასტროლი 

სოჭის საზაფხულო თეატრში

ქაღალდი კარგი

27318 100 ო.ბ.თ 3169

ოპერა.  ჯ. ვერდის "служанка-госпожа", რ. ლეონკოვალოს 

"паяцы". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. გასტროლი სოჭის საზაფხულო 

თეატრში

ქაღალდი კარგი

27319 100 ო.ბ.თ 3170

ოპერა.  ჯ. ვერდის "დონ კარლოსი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო მ. მერისა და კ. დიუ ლოკის. 

ანონსი

ქაღალდი კარგი

27320 100 ო.ბ.თ 3171

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ტოსკა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. პრემიერა. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27321 100 ო.ბ.თ 3172

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ოტელოს როლში დ. ანდღულაძე

ქაღალდი კარგი

27322 100 ო.ბ.თ 3173

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ოტელოს როლში დ. ანდღულაძე

ქაღალდი კარგი

27323 100 ო.ბ.თ 3174

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. ალექსიძე. დირიჟორი გ. 

აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ფ. ლაპიაშვილი

ქაღალდი კარგი

27324 100 ო.ბ.თ 3175

ოპერა.  ჯ. ბიზეს "კარმენი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. როლებში: ხოსე - დ. ანდღულაძე, 

ესკამილიო - ს. ინაშვილი

ქაღალდი კარგი



27325 100 ო.ბ.თ 3176

ოპერა.  ჯ. ბიზეს "კარმენი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27326 100 ო.ბ.თ 3177

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ბალ-მასკარადი". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27327 100 ო.ბ.თ 3178

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27328 100 ო.ბ.თ 3179

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი ზ. ხუროძე

ქაღალდი კარგი

27329 100 ო.ბ.თ 3180

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", "ტრუბადური".  უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. ოგანესიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27330 100 ო.ბ.თ 3181

ოპერა.  ჯ. ვერდის "риголетто", "трубадур".  უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დ. ოგანესიანის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27331 100 ო.ბ.თ 3182

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჯ. პუჩინის "ტოსკა".  უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მეტროპოლიტენ ოპერის 

(აშშ) პრემიერის ე. როსის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27332 100 ო.ბ.თ 3183

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჯ. პუჩინის "тоска".  უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მეტროპოლიტენ ოპერის 

(აშშ) პრემიერის ე. როსის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27333 100 ო.ბ.თ 3184

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჟ. ბიზეს "კარმენი".  უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პარიზის თეატრ გრანდ 

ოპერის პრემიერის მ. მაევსკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27334 100 ო.ბ.თ 3185

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", ჟ. ბიზეს "кармен".  უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პარიზის თეატრ გრანდ 

ოპერის პრემიერის მ. მაევსკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27335 100 ო.ბ.თ 3186

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама", ჟ. ბიზეს 

"кармен".  უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. 

ანჯაფარიძის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27336 100 ო.ბ.თ 3187

ოპერა.  ჯ. ვერდის "аида", პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама", ჟ. ბიზეს 

"кармен".  უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ზ. 

ანჯაფარიძის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27337 100 ო.ბ.თ 3188

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", "ტრავიატა".  უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რუმინეთის სოც. 

რესპუბლიკის სახალხო არტისტის ზ. პალისის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27338 100 ო.ბ.თ 3189

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", "ტრავიატა".  უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რუმინეთის სოც. 

რესპუბლიკის სახალხო არტისტის ზ. პალისის გასტროლი

ქაღალდი კარგი



27339 100 ო.ბ.თ 3190

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ბოჰემა", გ. დონიცეტის "ლუჩია დი 

ლამერმური".  უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. ბუდაპეშტის ოპერის პრემიერის ი. რეტისის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27340 100 ო.ბ.თ 3191

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "богема", გ. დონიცეტის "лючия ди ламермур".  

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

ბუდაპეშტის ოპერის პრემიერის ი. რეტისის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27341 100 ო.ბ.თ 3192

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "богема", გ. დონიცეტის "лючия ди ламермур".  

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

ბუდაპეშტის ოპერის პრემიერის ი. რეტისის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27342 100 ო.ბ.თ 3193

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", ჯ. როსინის "სევილიელი 

დალაქი", რ. ლეონკოვალოს "ჯამბაზები".  უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რუმინეტის სახალხო 

რესპუბლიკის სახალხო არტისტის ნ. ხერლიას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27343 100 ო.ბ.თ 3194

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур", ჯ. როსინის "севильский 

цирюльник", რ. ლეონკოვალოს "паяцы".  უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რუმინეტის სახალხო 

რესპუბლიკის სახალხო არტისტის ნ. ხერლიას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27344 100 ო.ბ.თ 3195

რეპერტუარი. უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

27345 100 ო.ბ.თ 3196

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი", ჯ. ვერის "აიდა". უთარიღო. 

ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მოლდოვი სსრ სახალხო 

არტისტის მ. ბიეშუს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27346 100 ო.ბ.თ 3197

ოპერა.  ჯ. ვერდის "трубадур", "аида". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

27347 100 ო.ბ.თ 3198

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. 

კარაპეტიანის და ვ. მირაკიანის გასტოროლი

ქაღალდი კარგი

27348 100 ო.ბ.თ 3199

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჟ. ბიზეს "კარმენი".  უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რუმინეთის სოცილაური 

რესპუბლიკის სახალხო არტოსტის ზ. პალის  გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27349 100 ო.ბ.თ 3200

ოპერა.  ჟ. ბიზეს"кармен", ჯ. პუჩინის "тоска", პ. მასკანის 

"сельская честь". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

27350 100 ო.ბ.თ 3201

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", "ტრავიატა", გ. დონიცეტის 

"ლუჩია დი ლამერმური". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ე. მიროშნიჩენკოს გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27351 100 ო.ბ.თ 3202

ოპერა.  მ. მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი", შ. ჰუნოს "ფაუსტი". 

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ქ. 

ლოძის დიდი საოპერო თეატრის პრემიერის ა. სატიუკას 

გასტროლი

ქაღალდი კარგი



27352 100 ო.ბ.თ 3203

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", ზ. ფალიაშვილის "დაისი". 

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გორკის 

სახელმწიფო ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტის ი. 

კავსაძის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27353 100 ო.ბ.თ 3204

ოპერა.  ჟ. ბიზეს "კარმენი", ჟ. პუჩინის "ტოსკა", პ. ჩაიკოვსკის 

"პიკის ქალი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი. სსრკ აკადემიური დიდი თეატრის სოლისტის ზ. 

ანჯაფარიძის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27354 100 ო.ბ.თ 3205

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. 

ჭყონიას მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27355 100 ო.ბ.თ 3206

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი". 

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.თეატრ 

"კომიშე-ოპერის" (ბერლინი) დირიჟორის ჟ. სტროკას და 

ვილნიუსის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის სოლისტის ვ. ნორეიკას გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27356 100 ო.ბ.თ 3207

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი", ჯ. როსინის "სევილიელი დალაქი". 

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ა. 

ოგნივცევის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27357 100 ო.ბ.თ 3208

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრავიატა", "რიგოლეტო". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

27358 100 ო.ბ.თ 3209

ოპერა.  ჯ. ვერდის "რიგოლეტო", პ. ჩაიკოვსკის "პიკის ქალი". 

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლ. 

იმანოვის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27359 100 ო.ბ.თ 3210

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი", გ. დონიცეტის "დონ პასკუალე", მ. 

გლინკას "რუსლან და ლიუდმილა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

27360 100 ო.ბ.თ 3211

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ტრუბადური", "აიდა". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ქაიროს საოპერო თეატრის 

სოლისტის ვ. მაკარის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27361 100 ო.ბ.თ 3212

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама", ჟ. ბიზეს "кармен", მ. 

მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

27362 100 ო.ბ.თ 3213

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "пиковая дама", ჟ. ბიზეს "кармен", მ. 

მუსორგსკის "ბორის გოდუნოვი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

27363 100 ო.ბ.თ 3214

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери", ჯ. ვერდის "аида", 

ჟ. ბიზეს "кармен". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

27364 100 ო.ბ.თ 3215

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери", ჯ. ვერდის "аида", 

ჟ. ბიზეს "кармен". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი



27365 100 ო.ბ.თ 3216

ოპერა.  შ. ჰუნოს "ფაუსტი" და "ვალპურგის ღამე", პ. ჩაიკოვსკის 

"ევგენი ონეგინი", ნ. რომსკი-კორსაკოვის "მეფის საცოლე". 

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. 

შპილერის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27366 100 ო.ბ.თ 3217

ოპერა.   პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-

სანი", შ. ჰუნოს "ფაუსტი", ნ. რომსკი-კორსაკოვის "მეფის 

საცოლე". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. 

შპილერის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27367 100 ო.ბ.თ 3218

ოპერა.   პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი", ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-

სანი", შ. ჰუნოს "ფაუსტი", ნ. რომსკი-კორსაკოვის "მეფის 

საცოლე". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა 

და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ნ. 

შპილერის გასტროლი

ქაღალდი მძიმე

27368 100 ო.ბ.თ 3219

ჯ. პუჩინის "ბოჰემა", გ. დონიცეტის "ლუჩია დი ლამერმური". 

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. 

ბუდაპეშტის ოპერის პრემიერის ი. რეტის გასტროლი

ქაღალდი მძიმე

27369 100 ო.ბ.თ 3220

ოპერა.  ჯ. ვერდის "აიდა", ჯ. პუჩინის "ტოსკა". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ბუდაპეშტის ოპერისა და 

ბალეტის თეატრის სოლისტის ლ. ვადაშ-კიშის გასტროლი

ქაღალდი მძიმე

27370 100 ო.ბ.თ 3221

ოპერა.  ს. ცინცაზის "отшельник", რ. ლეონკოვალოს "паяцы". 

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი მძიმე

27371 100 ო.ბ.თ 3222

ოპერა.  ვ. მოცარტის "ჯადოსნური ფლეიტა". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.  ვედეკინდი. 

დირიჟორი ზ. კიოლერი, გ. გოცირიძე, რ. ტაკიძე. მხატვარი ჰ. 

ვოლშაიდტი. პრემიერა. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27372 100 ო.ბ.თ 3223

ოპერა.  პ. ჩაიკოვსკის "иоланта". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. კვალიაშვილი. დირიჟორი 

ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ი. ასკურავა. აფიშაზე დატანილია 

დადგმაში მონაწილეთა ფოტოები

ქაღალდი კარგი

27373 100 ო.ბ.თ 3224

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "абесалом и этери". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. 

თუმანიშვილი. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ს. 

ვირსალაძე. აფიშაზე დატანილია დადგმაში მონაწილეთა 

ფოტოები

ქაღალდი კარგი

27374 100 ო.ბ.თ 3225

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა. აფიშაზე დატანილია 

დადგმაში მონაწილეთა ფოტოები

ქაღალდი კარგი

27375 100 ო.ბ.თ 3226

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "даиси". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ა. წუწუნავა. დირიჟორი დ. 

მირცხულავა. მხატვარი ი. ასკურავა. აფიშაზე დატანილია 

დადგმაში მონაწილეთა ფოტოები

ქაღალდი კარგი

27376 100 ო.ბ.თ 3227
რეპერტუარი. უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
ქაღალდი საშუალო



27377 100 ო.ბ.თ 3228
რეპერტუარი. უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
ქაღალდი მძიმე

27378 100 ო.ბ.თ 3229
რეპერტუარი. უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
ქაღალდი საშუალო

27379 100 ო.ბ.თ 3230
რეპერტუარი. უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ.  ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
ქაღალდი კარგი

27380 100 ო.ბ.თ 3231

ბალეტი ლ. დელიბას "კოპელია". უთარიღო. სახდადგმა ვ. 

გამსახურდია. დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი ი. 

ფარაჯანოვი

ქაღალდი კარგი

27381 100 ო.ბ.თ 3232

ოპერა.  ჯ. პუჩინის "ჩიო-ჩიო-სანი", ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის 

"გედების ტბა". უთარიღო. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

თეატრი

ქაღალდი კარგი

27382 100 ო.ბ.თ 3233

ბალეტი იანოვკის "ференджи". უთარიღო. ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ლიტვინენკო. დირიჟორი ბ. 

ავეტისოვი. მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი კარგი

27383 100 ო.ბ.თ 3234

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბაღჩისარაის შადრევანი". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ს. სერგეევი. 

დირიჟორი დ. დიმიტრიევი

ქაღალდი კარგი

27384 100 ო.ბ.თ 3235

ბალეტი ბ.  ასაფიევის "бахчисарайский фонтан". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ს. სერგეევი. 

დირიჟორი ს. გორკი

ქაღალდი კარგი

27385 100 ო.ბ.თ 3236

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27386 100 ო.ბ.თ 3237

ბალეტი დ. თორაძის "горда". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. გასტროლი სოჭის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

27387 100 ო.ბ.თ 3238

ბალეტი დ. თორაძის "горда". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. გასტროლი სოჭის სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი კარგი

27388 100 ო.ბ.თ 3239

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მაკნატუნა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27389 100 ო.ბ.თ 3240

ბალეტი "поема балет". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27390 100 ო.ბ.თ 3241

ბალეტი გ. კილაძის "სინათლე". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27391 100 ო.ბ.თ 3242

ბალეტი გ. კილაძის "სინათლე". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. ვ. ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27392 100 ო.ბ.თ 3243

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი დ. მირცხულავა. მხატვარი ს. ვირსალაძე

ქაღალდი კარგი

27393 100 ო.ბ.თ 3244

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. სოფიის სახალხო ოპერის 

სოლისტის  ც. ჯუმალიევას გასტროლი

ქაღალდი კარგი



27394 100 ო.ბ.თ 3245

ბალეტი ა. კრეინის "ლაურენსია", გ. კილაძის "სინათლე". 

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ვ. 

ჭაბუკიანის მონაწილეობით

ქაღალდი კარგი

27395 100 ო.ბ.თ 3246

ბალეტი რომანტიული სურათები ლ. მინკუსის "აჩრდილები", ფ. 

შოპენის "შოპენიანა", ლ. მინკუსის "პახიტა". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27396 100 ო.ბ.თ 3247

ბალეტი ა. ადანის "ჟიზელი", პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". 

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. თეატრ 

ლა სკალას პრიმა-ბალერიინის ლ. კოზის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27397 100 ო.ბ.თ 3248

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი", ა. ადანის "ჟიზელი". 

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

27398 100 ო.ბ.თ 3249

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი", ა. ადანის "ჟიზელი". 

უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი

ქაღალდი კარგი

27399 100 ო.ბ.თ 3250

ბალეტი ლ. მინკუსის "ბაიადერა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჯორი ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27400 100 ო.ბ.თ 3251

ბალეტი ლ. მინკუსის "ბაიადერა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჯორი ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27401 100 ო.ბ.თ 3252

ბალეტი ლ. მინკუსის "баядерка". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27402 100 ო.ბ.თ 3253

ბალეტი ლ. დელიბას "კოპელია". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

27403 100 ო.ბ.თ 3254

ბალეტი ლ. დელიბას "копелия". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

27404 100 ო.ბ.თ 3255

ბალეტი ლ. დელიბას "копелия". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. დადგმა გ. ალექსიძე. დირიჟორი ი. 

ფალიაშვილი, თ. ჯაფარიძე. მხატვარი გ. ალექსი-მესხიშვილი

ქაღალდი კარგი

27405 100 ო.ბ.თ 3256

ბალეტი ს. პროკოფიევის "კონკია". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. პრემიერა. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27406 100 ო.ბ.თ 3257

ბალეტი ნ. რიმსკი-კორსაკოვის, მ. რაველისა და ვ. კახიძის 

"შეჰერაზადა". უთარიღო. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. 

ოპერისა და ბალეტის ეროვნული თეატრი. ლიბრეტო ვ. 

პროჩინსკი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



27407 100 ო.ბ.თ 3258

ბალეტი ნ. რიმსკი-კორსაკოვის, მ. რაველისა და ვ. კახიძის 

"შეჰერეზადა". უთარიღო. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. 

ოპერისა და ბალეტის ეროვნული თეატრი. ლიბრეტო ვ. 

პროჩინსკი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27408 100 ო.ბ.თ 3259

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". უთარიღო. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27409 100 ო.ბ.თ 3260

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". უთარიღო. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27410 100 ო.ბ.თ 3261

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "გედების ტბა". უთარიღო. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. დირიჟორი თ. ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27411 100 ო.ბ.თ 3262

ბალეტი ლ. მინკუსის "ბაიადერა", "დონ-კიხოტი". უთარიღო. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. დირიჟორი რ. ტაკიძე, ტ. 

ჯაფარიძე

ქაღალდი კარგი

27412 100 ო.ბ.თ 3263

ბალეტი ლ. მინკუსის "ბაიადერა", "დონ-კიხოტი". უთარიღო. 

თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქაღალდი კარგი

27413 100 ო.ბ.თ 3264

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". უთარიღო. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ი. ნიორაზისა და ი. ზელენსკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27414 100 ო.ბ.თ 3265

ბალეტი ლ. მინკუსის "დონ-კიხოტი". უთარიღო. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. ი. ნიორაზისა და ი. ზელენსკის გასტროლი

ქაღალდი კარგი

27415 100 ო.ბ.თ 3266

ბალეტი "დრამატული ბალეტები". უთარიღო. თბილისის ზ. 

ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრი. მხატვრები მ. მახარაძე, ნ. ჩიტაშვილი. 

ლიბრეტო გ. ალექსიძე

ქაღალდი კარგი

27416 100 ო.ბ.თ 3267
რეპერტუარი. უთარიღო. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
ქაღალდი კარგი

27417 100 ო.ბ.თ 3268
რეპერტუარი. უთარიღო. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
ქაღალდი საშუალო

27418 101 ო.ბ.თ 3269

საგასტროლო აფიშა. 1950 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27419 101 ო.ბ.თ 3270

საგასტროლო აფიშა. 1950 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27420 101 ო.ბ.თ 3271

საგასტროლო აფიშა. 1950 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27421 101 ო.ბ.თ 3272

საგასტროლო აფიშა. 1950 წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27422 101 ო.ბ.თ 3273

ოპერა.  კ. დანკევიჩის " ბოგდან ხმელნიცკი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27423 101 ო.ბ.თ 3274

ოპერა.  კ. დანკევიჩის " ბოგდან ხმელნიცკი". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი საშუალო



27424 101 ო.ბ.თ 3275

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის " გედების ტბა". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27425 101 ო.ბ.თ 3276

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის " გედების ტბა". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27426 101 ო.ბ.თ 3277

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის " გედების ტბა". 1953 - 1954 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27427 101 ო.ბ.თ 3278

ოპერა.  ჯ. ვერდის " ტრუბადური".1955 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  საგასტროლე  მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27428 101 ო.ბ.თ 3279

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის " დაისი". 1955-1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. აფიშაზე დატანილია არტისტთა ფოტოები

ქაღალდი კარგი

27429 101 ო.ბ.თ 3280

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის " დაისი". 1955-1956 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. აფიშაზე დატანილია არტისტთა ფოტოები

ქაღალდი კარგი

27430 101 ო.ბ.თ 3281

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომი და ეთერი". 1955-1956 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. აფიშაზე დატანილია არტისტთა ფოტოები

ქაღალდი საშუალო

27431 101 ო.ბ.თ 3282

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილის "აბესალომი და ეთერი". 1955-1956 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. აფიშაზე დატანილია არტისტთა ფოტოები

ქაღალდი კარგი

27432 101 ო.ბ.თ 3283

ბალეტი ს.პროკოფიევის "რომეო და ჯულიეტა". 1956წ.  ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. საგასტროლო 

აფიშა გერმანიაში თეატრ გრეტაში. მხატვრულ აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27433 101 ო.ბ.თ 3284

ბალეტი ს.პროკოფიევის "რომეო და ჯულიეტა". 1956წ.  ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. საგასტროლო 

აფიშა გერმანიაში თეატრ გრეტაში. მხატვრულ აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27434 101 ო.ბ.თ 3285

ბალეტი ს.ცინცაძის "ცისფერი მთის საუნჯე".  1957 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო 

ი.გელოვანი.

ქაღალდი კარგი

27435 101 ო.ბ.თ 3286

ბალეტი ს.ცინცაძის "ცისფერი მთის საუნჯე".  1957 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო 

ი.გელოვანი.

ქაღალდი კარგი

27436 101 ო.ბ.თ 3287

ბალეტი ს.ცინცაძის "ცისფერი მთის საუნჯე".  1957 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო 

ი.გელოვანი.

ქაღალდი კარგი

27437 101 ო.ბ.თ 3288

ბალეტი ს.ცინცაძის "ცისფერი მთის საუნჯე".  1957 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო 

ი.გელოვანი.

ქაღალდი საშუალო



27438 101 ო.ბ.თ 3289

ოპერა.  პ.ჩაიკოვსკის " ორლეანელი ქალწული". 1958 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27439 101 ო.ბ.თ 3290

ოპერა.  პ.ჩაიკოვსკის " ორლეანელი ქალწული". 1958 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27440 101 ო.ბ.თ 3291

ოპერა.  პ.ჩაიკოვსკის " ორლეანელი ქალწული". 1958 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27441 101 ო.ბ.თ 3292

ოპერა.  დ. თორაძის " ჩრდილოეთის პატარძალი". 1958 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27442 101 ო.ბ.თ 3293

ოპერა.  დ. თორაძის " ჩრდილოეთის პატარძალი". 1958 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27443 101 ო.ბ.თ 3294

ოპერა.  დ. თორაძის " ჩრდილოეთის პატარძალი". 1958 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27444 101 ო.ბ.თ 3295

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილი " დაისი". 1958 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27445 101 ო.ბ.თ 3296

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილი " დაისი". 1958 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27446 101 ო.ბ.თ 3297

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილი " დაისი". 1958 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27447 101 ო.ბ.თ 3298

ბალეტი ა. მაჭავარიანის " ოტელო". 1958 წ.ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27448 101 ო.ბ.თ 3299

ბალეტი ა. მაჭავარიანის " ოტელო". 1958 წ.ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27449 101 ო.ბ.თ 3300

ბალეტი ა. მაჭავარიანის " ოტელო". 1958 წ.ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27450 101 ო.ბ.თ 3301

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1958 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27451 101 ო.ბ.თ 3302

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1958 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27452 101 ო.ბ.თ 3303

ბალეტი დ. თორაძის "გორდა". 1958 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27453 101 ო.ბ.თ 3304

სეზონიას რეპერტუარი. 1960 - 1961 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი



27454 101 ო.ბ.თ 3305

ოპერა.  გ. დონიცეტის " ლუჩია დი სამერმური". 1964 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27455 101 ო.ბ.თ 3306

ოპერა.  გ. დონიცეტის " ლუჩია დი სამერმური". 1964 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27456 101 ო.ბ.თ 3307

ოპერა.  გ. დონიცეტის " ლუჩია დი სამერმური". 1964 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27457 101 ო.ბ.თ 3308

ოპერა.  ს.პროკოფიევის "სემიონ კოტკო". 1964 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ლ. 

მიხაილოვისა. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ნ. 

ზოლოტარიოვი.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27458 101 ო.ბ.თ 3309

ოპერა.  ს.პროკოფიევის "სემიონ კოტკო". 1964 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ლ. 

მიხაილოვისა. დირიჟორი ო. დიმიტრიადი. მხატვარი ნ. 

ზოლოტარიოვი.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27459 101 ო.ბ.თ 3310

ბალეტი ბ.კვერნაძის " ქორეოგრაფიული ნოველები". 1964 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  მხატვრული 

აფიშა. ანონსი

ქაღალდი კარგი

27460 101 ო.ბ.თ 3311

ბალეტი ბ.კვერნაძის " ქორეოგრაფიული ნოველები". 1964 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  მხატვრული 

აფიშა. ანონსი

ქაღალდი მძიმე

27461 101 ო.ბ.თ 3312

ბალეტი ბ.კვერნაძის " ქორეოგრაფიული ნოველები". 1964 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ზ. 

კიკალეიშვილი. მხატვარი კ.იგნატოვი. ბალეტის მხატვრული 

ხელმძღვანელი ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი ჯ.კახიძე.  მხატვრული 

აფიშა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27462 101 ო.ბ.თ 3313

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "მინდია". 1965 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27463 101 ო.ბ.თ 3314

ოპერა.  ვ. დოლიძის "ქეთო და კოტე". 1965 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27464 101 ო.ბ.თ 3315

ოპერა.  დ. ვერდის  "ოტელო". 1966 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27465 101 ო.ბ.თ 3316

ოპერა.  ვ.დოლიძის " ქეთო და კოტე".  1966-1967 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27466 101 ო.ბ.თ 3317

ოპერა.  ვ.დოლიძის " ქეთო და კოტე".  1966-1967 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27467 101 ო.ბ.თ 3318

ოპერა.  ჟ. ბიზეს " კარმენი". 1967-1968 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.  

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



27468 101 ო.ბ.თ 3319

ოპერა.  ჟ. ბიზეს " კარმენი". 1967-1968 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.  

პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27469 101 ო.ბ.თ 3320

ბალეტი ფ. ღლონტის " განთიადი" 1967-1968წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.მხატვრული 

აფიშა. ლიბრეტო - ვ.ჭაბუკიანი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27470 101 ო.ბ.თ 3321

ბალეტი ფ. ღლონტის " განთიადი" 1967-1968წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.მხატვრული 

აფიშა. ლიბრეტო - ვ.ჭაბუკიანი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27471 101 ო.ბ.თ 3322

 საგასტროლო აფიშა. 1969წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. გასტროლი პოლონეთში, ლოძში

ქაღალდი კარგი

27472 101 ო.ბ.თ 3323

 საგასტროლო აფიშა. 1969წ. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი. გასტროლი პოლონეთში, ლოძში

ქაღალდი მძიმე

27473 101 ო.ბ.თ 3324

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილი " აბესალომ და ეთერი". 1972წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო 

პ.მირიანაშვილი. გასტროლი ს. კიროვის სახ. ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიურ ოპერისა და ბალეტის 

თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27474 101 ო.ბ.თ 3325

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილი " აბესალომ და ეთერი". 1972წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო 

პ.მირიანაშვილი. გასტროლი ს. კიროვის სახ. ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიურ ოპერისა და ბალეტის 

თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27475 101 ო.ბ.თ 3326

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილი " აბესალომ და ეთერი". 1972წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო 

პ.მირიანაშვილი. გასტროლი ს. კიროვის სახ. ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიურ ოპერისა და ბალეტის 

თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27476 101 ო.ბ.თ 3327

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილი " აბესალომ და ეთერი". 1972წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო 

პ.მირიანაშვილი. გასტროლი ს. კიროვის სახ. ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიურ ოპერისა და ბალეტის 

თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27477 101 ო.ბ.თ 3328

ოპერა.  ზ. ფალიაშვილი " აბესალომ და ეთერი". 1972წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ლიბრეტო 

პ.მირიანაშვილი. გასტროლი ს. კიროვის სახ. ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიურ ოპერისა და ბალეტის 

თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27478 101 ო.ბ.თ 3329

ოპერა.  ვ.ა მოცარტის "ჯადოსნური ფლეიტა". 1976 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ჰ.   

ვედეკინდი. დირიჟორი ზ. კიოლერი. მხატვარი დ.ჰაანი, ფ.ტოვე, 

თ.ჰეინე. ლიბრეტო ე.შიკანედერის

ქაღალდი კარგი



27479 101 ო.ბ.თ 3330

ოპერა.  ვ.ა მოცარტის "ჯადოსნური ფლეიტა". 1976 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დადგმა ჰ.  

ვედეკინდი. დირიჟორი ზ. კიოლერი. მხატვარი დ.ჰაანი, ფ.ტოვე, 

თ.ჰეინე. ლიბრეტო ე.შიკანედერის

ქაღალდი კარგი

27480 101 ო.ბ.თ 3331

ოპერა.  რ.ვაგნერის "მფრინავი ჰოლანდიელი". 1976 წ.  ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.  

ვედეკინდი. დირიჟრი ზ.კიოლერი.მხატვრები: ჰაინც და 

ვოლფგანგ დამი.  პრემიერა. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27481 101 ო.ბ.თ 3332

ოპერა.  რ.ვაგნერის "მფრინავი ჰოლანდიელი". 1976 წ.  ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.  

ვედეკინდი. დირიჟრი ზ.კიოლერი.მხატვრები: ჰაინც და 

ვოლფგანგ დამი.  პრემიერა. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27482 101 ო.ბ.თ 3333

ოპერა.  რ.ვაგნერის "მფრინავი ჰოლანდიელი". 1976 წ.  ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ჰ.  

ვედეკინდი. დირიჟრი ზ.კიოლერი.მხატვრები: ჰაინც და 

ვოლფგანგ დამი.  პრემიერა. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27483 101 ო.ბ.თ 3334

ოპერა.  ზ.ფალიაშვილის"აბესალომ და ეთერი" 1977 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27484 101 ო.ბ.თ 3335

ოპერა.  ზ.ფალიაშვილის"აბესალომ და ეთერი" 1977 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27485 101 ო.ბ.თ 3336

ოპერა.  ზ.ფალიაშვილის"აბესალომ და ეთერი" 1977 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27486 101 ო.ბ.თ 3337

ბალეტი რ. გაბიჩვაძის "ჰამლეტი". 1977 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გასტროლი ქ. როსტოვში 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27487 101 ო.ბ.თ 3338

ბალეტი რ. გაბიჩვაძის "მედეა". 1978 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27488 101 ო.ბ.თ 3339

ოპერა.  ვ.დოლიძის" ქეთო და კოტე" 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გასტროლი ლოძის 

მუსიკალურ თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27489 101 ო.ბ.თ 3340

ოპერა.  ვ.დოლიძის" ქეთო და კოტე" 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გასტროლი ლოძის 

მუსიკალურ თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27490 101 ო.ბ.თ 3341

ოპერა.  ვ.დოლიძის" ქეთო და კოტე" 1979 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. გასტროლი ლოძის 

მუსიკალურ თეატრში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27491 101 ო.ბ.თ 3342

ოპერა.  ჯ.ვერდის " ოტელო". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი



27492 101 ო.ბ.თ 3343

ოპერა.  ჯ.ვერდის " ოტელო". 1980 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27493 101 ო.ბ.თ 3344

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "პირველი სიყვარული". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.  

ქაღალდი კარგი

27494 101 ო.ბ.თ 3345

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "პირველი სიყვარული". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.  

ქაღალდი კარგი

27495 101 ო.ბ.თ 3346

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის "პირველი სიყვარული". 1981 წ. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.  

ქაღალდი კარგი

27496 101 ო.ბ.თ 3347

ოპერა.  ზ.ფალიაშვილის "დაისი". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27497 101 ო.ბ.თ 3348

ოპერა.  ზ.ფალიაშვილის "დაისი". 1982 წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27498 101 ო.ბ.თ 3349

ოპერა.  ჯ. ვერდის "ოტელო".  1984 - 1985წ. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27499 101 ო.ბ.თ 3350

საგასტროლო აფიშა. 1989 წ. ზ.ფალიაშვილის სახ.თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენისის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის გასტროლი ს. კიროვის სახ. ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიურ ოპერისა და ბალეტის 

თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

27500 101 ო.ბ.თ 3351

საგასტროლო აფიშა. 1989 წ. ზ.ფალიაშვილის სახ.თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენისის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის გასტროლი ს. კიროვის სახ. ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიურ ოპერისა და ბალეტის 

თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

27501 101 ო.ბ.თ 3352

საგასტროლო აფიშა. 1989 წ. ზ.ფალიაშვილის სახ.თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის ლენისის ორდენოსანი სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის გასტროლი ს. კიროვის სახ. ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიურ ოპერისა და ბალეტის 

თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

27502 101 ო.ბ.თ 3353

ოპერა.  შ. მშველიძის "დიდოსტატის მარჯვენა". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27503 101 ო.ბ.თ 3354

ოპერა.  ჯ.როსინის " სევილიელი დალაქი". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27504 101 ო.ბ.თ 3355

ოპერა.  ჯ. პუჩინის " ტოსკა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27505 101 ო.ბ.თ 3356

ოპერა.  ჯ. პუჩინის " ტოსკა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი მძიმე



27506 101 ო.ბ.თ 3357

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის " მინდია". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27507 101 ო.ბ.თ 3358

ოპერა.  ო. თაქთაქიშვილის " მინდია". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27508 101 ო.ბ.თ 3359

ოპერა.  ე. სუხონის "კრუტნიავა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი საშუალო

27509 101 ო.ბ.თ 3360

ოპერა.  ე. სუხონის "კრუტნიავა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი მძიმე

27510 101 ო.ბ.თ 3361

ოპერა.  ე. სუხონის "კრუტნიავა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი საშუალო

27511 101 ო.ბ.თ 3362

ოპერა.  ე. სუხონის "კრუტნიავა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

27512 101 ო.ბ.თ 3363

ოპერა.  ე. სუხონის "კრუტნიავა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

27513 101 ო.ბ.თ 3364

ოპერა.  ე. სუხონის "კრუტნიავა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი საშუალო

27514 101 ო.ბ.თ 3365

ოპერა.  ვ.დოლიძის "ქეთო და კოტე". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27515 101 ო.ბ.თ 3366

ოპერა.  ზ.ფალიაშვილის "დაისი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27516 101 ო.ბ.თ 3367

ოპერა.  ს. პროკოფიევის "სეიმონ კოტკო". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. ანონსი 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27517 101 ო.ბ.თ 3368

ოპერა.  ზ.ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27518 101 ო.ბ.თ 3369

ოპერა.  ზ.ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27519 101 ო.ბ.თ 3370

ოპერა.  ზ.ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი ტ. 

შევჩენკოს სახ. ოპერისა და ბალეტის აკადემიურ თეატრში. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27520 101 ო.ბ.თ 3371

ოპერა.  ზ.ფალიაშვილის "აბესალომ და ეთერი". ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი ტ. 

შევჩენკოს სახ. ოპერისა და ბალეტის აკადემიურ თეატრში. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი



27521 101 ო.ბ.თ 3372

ოპერა.  ო.თაქთაქიშვილის "მთვარის მოტაცება".უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტორლი სსრკ-

ს დიდ თეატრში.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27522 101 ო.ბ.თ 3373

ოპერა.  ო.თაქთაქიშვილის "მთვარის მოტაცება".უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტორლი სსრკ-

ს დიდ თეატრში.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27523 101 ო.ბ.თ 3374

ოპერა.  ო.თაქთაქიშვილის "მთვარის მოტაცება".უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტორლი სსრკ-

ს დიდ თეატრში.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27524 101 ო.ბ.თ 3375

ოპერა.  რ.ვაგნერის "ლოენგრინი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  ჰ.  ვედეკინდი. 

დირიჟორი ზ. კიოლერი. მხატვარი  ვ. გონდოლფი. ლიბრეტო  

რ.ვაგნერისა.მხატვრული აფიშა

ქაღალდი საშუალო

27525 101 ო.ბ.თ 3376

ოპერა.  ო.თაქთაქიშვილის "მინდია". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი  

გერმანიაში მეინინგერის თეატრში.  მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27526 101 ო.ბ.თ 3377

ოპერა.  ნ.ლისენკოს "ტარას ბულბა" . უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

გ.ჟორდანია. დირიჟორი გ. გოცირიძე. მხატვარი ი.ასკურავა. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27527 101 ო.ბ.თ 3378

ოპერა.  ნ.ლისენკოს "ტარას ბულბა" . უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  

გ.ჟორდანია. დირიჟორი გ. გოცირიძე. მხატვარი ი.ასკურავა. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27528 101 ო.ბ.თ 3379

ოპერა.  ს.ცინცაძის "განდეგილი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ.ჟორდანია. 

დირიჟრი ი.ფალიაშვილი. მხატვარი ი.ასკურავა. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27529 101 ო.ბ.თ 3380

ოპერა.  ო.თაქთაქიშვილის "მთვარის მოტაცება". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი  

მოსკოვში დიდ თეატრში. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი საშუალო

27530 101 ო.ბ.თ 3381

ოპერა.  რ. ლაღიძის "ლელა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა 

ქაღალდი კარგი

27531 101 ო.ბ.თ 3382

ო.თაქთაქიშვილის " TRI ZIVOTY (სამი სიცოცხლე)". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი 

ჩეხეთში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27532 101 ო.ბ.თ 3383

ბალეტი ყ. ყარაევის "ქუხილის ბილიკით". უთარიღო.ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დამდგმელი-

ბალეტმეისტერი გ.დავითაშვილი.  დირიჟორები: 

დ.მირცხულავა, გ.გოცირიძე. მხატვარი ირ. ყიფშიძე. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი საშუალო



27533 101 ო.ბ.თ 3384

ბალეტი გ.მაჭავარიანის "ოტელო". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრის გასტროლი ოდესის 

ოპერისა და ბალეტის აკადემიურ თეატრში. ლიბრეტო  

ვ.ჭაბუკიანი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27534 101 ო.ბ.თ 3385

ბალეტი რ. გაბიჩვაძის " ჰამლეტი". უთარიღო.  ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დირიჟორი  ი.ფალიაშვილი. 

მხატვარი  მ.მურვანიძე. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27535 101 ო.ბ.თ 3386

ბალეტი ფ. ამიროვის "ათას ერთი ღამე". უთარიღო. ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27536 101 ო.ბ.თ 3387

დ.თორაძის "გორდა".  უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის სახელობის  

თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის ორდენოსანი 

სახელმწიფო თეატრი.  დადგმა  ვ. ჭაბუკიანი. დირიჟორი 

დ.მირცხულავა. მხატვარი ფ.ლაპიაშვილი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27537 101 ო.ბ.თ 3388

დ.თორაძის "მშვიდობისათვის". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. დამდგმელი  ვ. ჭაბუკიანი. 

დირიჟორი  დ.მირცხულავა. მხატვარი ფ.ლაპიაშვილი. 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27538 101 ო.ბ.თ 3389

ბალეტი ა.ჩაიკოვსკის "აბჯარი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. (აფიშა 

გაყოფილია სამ ნაწილად)

ქაღალდი კარგი

27539 101 ო.ბ.თ 3390

ბალეტი ა.ჩაიკოვსკის "აბჯარი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. (აფიშა 

გაყოფილია სამ ნაწილად)

ქაღალდი კარგი

27540 101 ო.ბ.თ 3391

ბალეტი ა.ჩაიკოვსკის "აბჯარი". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა. (აფიშა 

გაყოფილია სამ ნაწილად)

ქაღალდი კარგი

27541 101 ო.ბ.თ 3392

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მაკნატუნა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27542 101 ო.ბ.თ 3393

ბალეტი პ. ჩაიკოვსკის "მაკნატუნა". უთარიღო. ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის ლენინის 

ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27543 101 ო.ბ.თ 3394

ბ.კვერნაძის "ქორეოგრაფიული ნოველები". უთარიღო ზ. 

ფალიაშვილის სახელობის  თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27544 101 ო.ბ.თ 3395
ვიქტორ დოლიძის ოპერეტა "ქეთო და კოტე". უთარიღო. 

გასტროლი პოლონეთში.მხატვრული აფიშა. 
ქაღალდი კარგი

27545 101 ო.ბ.თ 3396

ოპერა.  ს. პროკოფიევის "zareczyny w klasztorze".(ჯვრისწერა 

მონასტერში) უთარიღო. ოპერა.  დაიდგა  ლოძის დიდ თეატრში. 

რეჟისორი  გ. მელივა. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი თ. 

მურვანიძე. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

27546 101 ო.ბ.თ 3397

ოპერა.  ს. პროკოფიევის "zareczyny w klasztorze".(ჯვრისწერა 

მონასტერში) უთარიღო. ოპერა.  დაიდგა  ლოძის დიდ თეატრში. 

რეჟისორი  გ. მელივა. დირიჟორი ჯ. კახიძე. მხატვარი თ. 

მურვანიძე. მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი



27547 102 მმ.თ 1274

                                                                                                                                                                                             

ტფილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრის 

გასტროლები. 1929 წ. რეპერტუარი და დასის შემადგენლობა.

ქაღალდი კარგი

27548 102 მმ.თ 1275
ტფილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრის 

გასტროლები. 1929 წ. რეპერტუარი და დასის შემადგენლობა.
ქაღალდი საშუალო

27549 102 მმ.თ 1276
ტფილისის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრის  1929-

30 წწ. სეზონის დასის შემადგენლობა.
ქაღალდი საშუალო

27550 102 მმ.თ 1277

ს. მთვარაძის "შირაქის გულში". 1931 - 1932 წწ. მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. ყასაშვილი. 

მხატვარი ს. სკლიფასოვსკაია

ქაღალდი საშუალო

27551 102 მმ.თ 1278
მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრის 1954-

55 წწ. სეზონის დასის შემადგენლობა.
ქაღალდი საშუალო

27552 102 მმ.თ 1279

ი.ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი". (ახალი დადგმა) 1954-55წ. 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი ს.ჭელიძე. მხატვარი ი.ასკურავა. კომპოზიტორი 

პ.ნალბანდიშვილი. მსახიობები: ე.გაგლოშვილი, მ.ერგნელი, 

ი.ელისაშვილი, მ.ჟღენტი.

ქაღალდი კარგი

27553 102 მმ.თ 1280

ა.ნეგგოს "ციხე-სიმაგრის საიდუმლო". 1965-66წ. პრემიერა. 

მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. 

რეჟისორი შ.გაწერელია. მხატვარი ი.ასკურავა. მუს. გაფორმება 

ი.არაყიშვილი. თეატრის მთავარი რეჟისორი ს.ჭელიძე. 

მსახიობები: ვ.არეშიძე, გ.დეისაძე, რ.თავართქილაძე, 

ტ.გიორგაძე, ვ.დარჩია, ვ.ივანიძე. წარმოდგენა ეძღვნება 

თეატრის მე-5 საერთაშორისო დღეს.

ქაღალდი კარგი

27554 102 მმ.თ 1281

ვ.კახაძის " კოცონი შინდიგორაზე". 1965-66წ. პრემიერა. მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი. რეჟისორი 

ს.ჭელიძე. მხატვარი ი.ასკურავა. მსახიობები: შ.ლორთქიფანიძე, 

ი.ნინუა, გ.რევაზიშვილი, ფ.სონღულაშვილი, დ.ხუციშვილი, 

მ.ჯაჯანაშვილი. თეატრის მთავარი რეჟისორი ს.ჭელიძე. 

წარმოდგენა ეძღვნება ვ.ი ლენინის სახელობის პიონერული 

ორგანიზაციის დღეს.

ქაღალდი კარგი

27555 102 მმ.თ 1282

А. Гайдар "рвс". უთარიღო. ლ. კომსოვის სახ. თბილისის 

მოზარდმაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი თ. 

აბაშიძე. მხატვარი ნ. ყაზბეგი. მხატვრული აფიშა

ქაღალდი კარგი

27556 102 მმ.თ 1283

ი.ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი". უთარიღო. მოზარდ-

მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრის წარმოდგენა 

მოსკოვის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის შენობაში.  

მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე.

27557 102 მმ.თ 1284

"бумбараш". უთარიღო. ლ. კომსოვის სახ. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შაპირო. 

მხატვარი ა. ორლოვი. მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

27558 102 მმ.თ 1285

"бумбараш". უთარიღო. ლ. კომსოვის სახ. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შაპირო. 

მხატვარი ა. ორლოვი. მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

27559 102 მმ.თ 1286

"бумбараш". უთარიღო. ლ. კომსოვის სახ. თბილისის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შაპირო. 

მხატვარი ა. ორლოვი. მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

27560 102 მმ.თ 1287

"мы идём за синей птицей". უთარიღო. ლ. კომსოვის სახ. 

თბილისის მოზარდმაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი. 

მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი



27561 102 მკ.თ. 709

სარეპერტუარო აფიშა. ვ.ცაგარეიშვილის "სამთა სიყვარული" და 

"მზის დაბნელება". ე.კალმანის " მარიცა". ნ.ბოგოსლოვსკის "11 

უცნობი".    1946-47წ. პრემიერა. თბილისის მუსიკალური 

კომედიის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ.გელოვანი. 

მხატვრები: ვ.ასკურავა, რ.ჯავრიშვილი. მსახიობები: 

ე.ციმაკურიძე, ბ.ჩეჩელაშვილი. თეატრის სამხატვრო 

ხელმძღვანელი დ.ყ.ძნელაძე.

ქაღალდი კარგი

27562 102 მკ.თ. 710

გ.ცაბაძის " ახალი სიმღერა". 1955-56წ. პრემიერა. ვ.აბაშიძის 

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

შ.მესხი. ლიბრეტო ო.რაზმაძისა და ნ.მახარაშვილის. მხატვარი 

ი.ასკურავა. მთავარი დირიჟორი მ.ბორჩხაძე. ლოტბარი 

დ.კვაჭანტირაძე. დირიჟორი მ.ბოჩხაძე. მონაწილეობენ: 

ნ.მოსეშვილი,ვ.სალარიძე.

ქაღალდი კარგი

27563 102 მკ.თ. 711

ქ.პლიევის "გაზაფხულის სიმღერა". 1959-60წ.პრემიერა. 

ვ.აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი. რკინიგზელთა სახლში. რეჟისორი შ.მესხი. დირიჟორი 

მ.ბორჩხაძე, კ.სირბილაძე. მხატვარი ი.ასკურავა. 

ბალეტმეისტერი დ.მაჭავარიანი. ლიბრეტო გ.ხუგაევისა და 

რ.ხუბეცოვასის. მონაწილეობენ: ქ.კობახიძე, ე.ჩოხელი, 

თ.მერკვილაძე, ა.ჯანელიძე. გ.აბულაძე, ლ.ბეგლარიშვილი, 

ჯ.თალაკვაძე.

ქაღალდი კარგი

27564 102 მკ.თ. 712

ლიბრეტო ა. კაჭკაჭიშვილი, ა.თაბორიძე, რ.ერისთავი.მუსიკა 

ვ.კურტიდის. "ჯერ დაიხოცნენ , მერე იქორწინეს". 1959-60წ. 

პრემიერა. ვ.აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი შ.მესხი. დირიჟორი გ.კახიანი. 

მხატვარი ი.ასკურავა. ბალეტმეისტერი დ.მაჭავარიანი. 

ქაღალდი კარგი

27565 102 მკ.თ. 713

ლიბრეტო ლ.ჭუბაბრიასი. "მხოლოდ შენ ერთს". 1960-61წ. 

პრემიერა. ვ.აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი. რკინიგზელთა სახლი. რეჟისორი შ.მესხი. 

მხატვარი ი.ასკურავა. მსახიობები: ე.გურამიშვილი, 

ბ.იანვარიშვილი, ო.ბახტაძე, ე.ჩოხელი, ლ.ბეგლარიშვილი. 

ბალეტმეისტერი დ.მაჭავარიანი. სირიჟორი მ.ბორჩხაძე. 

სპექტაკლი მიძღვნილია საქართველოში საბჭოთა 

ხელისუფლების დამყარების 40 წლისთავისადმი.

ქაღალდი კარგი

27566 102 მკ.თ. 714

ლიბრეტო ნ.ხუნწარიასი. "შესანიშნავი სამეული". 1962-63წ. 

პრემიერა. ვ.აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის 

სახელმწიფო თეატრი. რკინიგზელთა სახლი. რეჟისორი შ.მესხი. 

დირიჟორი გ.კახიანი. მხატვარი ი.ასკურავა. ბალეტმეისტერი დ. 

მაჭავარიანი. მსახიობები: პ.სუხიშვილი, მ.სურგულაძე, ი.ვასაძე, 

ჯ.თალაკვაძე.

ქაღალდი კარგი

27567 102 მკ.თ. 715

ვ.გოკიელის "წითელქუდა".1989-90წ. პრემიერა. ვ.აბაშიძის 

სახელობის სახელმწიფო მუსიკალური თეატრი. რეჟისორი 

ნ.ჯაფარიძე. დამდგმელი დირიჟორი გ.დოლიძე, თ.ფერაძე. 

მხატვარი ვ.ასკურავა. ბალეტმეისტერი გ.გარბოვიჩი. 

კონცერტმაისტერი მ.ადამაშვილი, ე.ბეროზაშვილი, ნ.გვასალია, 

ა.ჩოჩიევა. მსახიობები: ი.ბოჭოიძე, ბ.ნებიერიძე, ლ.ბერაშვილი, 

ვ.ბოგვერაძე.

ქაღალდი კარგი

27568 102 მკ.თ. 716

კომპოზიტორი შ.ჯოჯუა. "ტყის სერენადა". პრემიერა. ვ.აბაშიძის 

სახელობის სახელმწიფო მუსიკალური თეატრი. დირიჟორი 

ს.კორკოტაშვილი. რეჟისორი გ.გაჩეჩილაძე. მხატვარი 

ვ.ასკურავა. ბალეტმაისტერი გ.ოდიკაძე. მუსიკალური 

ხელმძღვანელი მ.გავაშელი. თეატრის სამხატვრო 

ხელმძღვანელები გ.ლორთქიფანიძე, ნ.გაჩავა.მსახიობები: 

რ.საბაძე, ს. ნიკოლაიშვილი, თ.შავლაძე ნ.კიკვაძე.

ქაღალდი კარგი



27569 102 მკ.თ. 717

რ.გაბიჩვაძის "ჭრიჭინა". ლიბრეტო მ.ბარათაშვილის. პრემიერა. 

ვ.აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი ბ.გამრეკელი. მხატვარი ი.ასკურავა. 

დირიჟორი მ.ბორჩხაძე. ქორეოგრაფი დ.მაჭავარიანი. ლოტბარი 

ნ.მამაცაშვილი. მსახიობები: მ.აბდუშელი, რ.ბერძენიშვილი, 

მ.ბერიაშვილი, ნ.მოსეშვილი, ვ.სალარიძე, ე.ჩოხელი. მთავარი 

რეჟისორი შ.მესხი.

ქაღალდი კარგი

27570 102 მკ.თ. 718

თბილისის გლეხთა სასახლესთან არსებული მუსიკალური 

სატირა.დასის შემადგენლობა და რეპერტუარი. ხელმძღვანელი: 

მ. ჭიაურელი და დ. ძნელაძე.

ქაღალდი საშუალო

27571 102 მკ.თ. 719
საიუბილეო რეპერტუარი. 1977 წ. ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური 

კომედიიის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

27572 102 მკ.თ. 720
საიუბილეო რეპერტუარი. 1977 წ. ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური 

კომედიიის სახელმწიფო თეატრი. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

27573 102 ზს.თ 81
ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა". 1939 - 1940 წწ. ზესტაფონის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი დ. კობახიძე
ქაღალდი საშუალო

27574 102 სმხ.თ 902

ნ. გოგოლის "ქორწინება". 1951 - 1952 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო სომხური თეატრი. რეჟისორი ფ. ბჟიკიანი. 

მხატვარი მ. კირაკოსიანი. ეძღვნება ნ. ვ. გოგოლის 

გარდაცვალების 100 წლისთავს. აფიშა ქართულ და სომხურ 

ენებზე.

ქაღალდი საშუალო

27575 102 სმხ.თ 903

ა. ცაგარლისა  და ქ. ბახუტაშილის "ძველი ქართული 

ვოდევილები". 1975 - 1976 წწ. თბილისის ს. გ. შაუმიანის სახ. 

სახელმწიფო სომხური თეატრი. თარგმანი ა. აბელიანის. 

მონაწილეობს რაფაელ პაპოვიანი. ეძღვნება ვასო გოძიაშვილის 

ხსოვნას. აფიშა ქართულ და სომხურ ენებზე.

ქაღალდი საშუალო

27576 102 სხ.დ. 2

ჰ. ჰაკოფიანის მწყემსი ზარი. 1965-66 წწ. სეზონი. აჭარის 

ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლის სომხური 

სახალხო თეატრი. ა. ავეტისიანის დადგმა. მუს. ნაწილის გამგე 

ლ. მკრტიჩიანი. ქართულ, სომხურ და რუსულ ენებზე.

ქაღალდი საშუალო

27577 102 აზ.თ 112

უ. ჰაჯიბეგოვის "არშინ მალ-ალან". 1938 - 1939 წწ. თბილისის 

სახელმწიფო აზერბაიჯანული დრამის თეატრი. რეჟისორი ი. 

ისფაჰანლი. მხატვარი ი. იაკაშვილი. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27578 102 აზ.თ 113

უ. შექსპირის "ოტელო". უთარიღო. მ. ფ. ახუნდოვის სახ. 

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ. 

ჟურული. მხატვარი ა. სულთანოვი. პრემიერა. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27579 102 აზ.თ 114

სეზონის რეპერტუარი. უთარიღო. მ. ფ. ახუნდოვის სახ. 

თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი. 

აზერბაიჯანულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

27580 102 ლგ.თ 103

ი. ტაბიძის "შავი წიგნი". უთარიღო. ლაგოდეხის სახალხო 

თეატრი მსახიობის სახლში. რეჟისორი ვ. თანდაშვილი. 

მხატვარი ი. ხუროშვილი

ქაღალდი კარგი

27581 102 რდ.თ 901

 А.каплер "ГРОЗОВОЙ ГОД". 1957-58 წ. ა.ს.გრიბოედოვის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. ვიპმანი. 

მხატვარი ი. შტენბერგი

ქაღალდი კარგი

27582 102 რდ.თ 902
 А.каплер "ГРОЗОВОЙ ГОД". 1957-58 წ. ა.ს.გრიბოედოვის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

27583 102 რდ.თ 903

მ. მრევლიშვილის "მგზნებარე მეოცნებე"-Мих.мревлишвили 

"пламенньй мечтатель ". 1957-58 г.г. ა.ს.გრიბოედოვის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი.

ქაღალდი კარგი

27584 102 რდ.თ 904

Мих.мревлишвили "пламенньй мечтатель ". 1957-58 г.г. 

ა.ს.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

ა. ბრილი. მხატვარი ი. შტენბერგი

ქაღალდი კარგი



27585 102 რდ.თ 905
სარეპერტუარო აფიშა. 1957-58წ. ა.ს.გრიბოედოვის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი. 
ქაღალდი კარგი

27586 102 რდ.თ 906

Мих.мревлишвили "пламенньй мечтатель ". 1958-59 г.г. 

ა.ს.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

ე. ბრილი. მხატვარი ი. შტენბერგი

ქაღალდი მძიმე

27587 102 რდ.თ 907

ა. კასონის "ხეები ზეზეულად კვდებიან"-А.КАСОНА "Деревья 

умирают стоя ". 1958-59წ. ა.ს.გრიბოედოვის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. ბრილი. მხატვარი :ე. 

დონცოვა. ვ.ანჯაფარიძის მონაწილეობით.

ქაღალდი კარგი

27588 102 რდ.თ 908

А.КАСОНА "Деревья умирают стоя ". 1958-59წ. ა.ს.გრიბოედოვის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. ბრილი. 

მხატვარი ე. დონცოვა. ვ.ანჯაფარიძის მონაწილეობით.

ქაღალდი საშუალო

27589 102 რდ.თ 909

Цао Юй "ураган"-"ქარიშხალი".. 1958 - 1959 წ. ა. გრიბოედოვის 

სახ. სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. ვიპმანი. მხატვარი ე. 

დონცოვა. პრემიერა

27590 102 რდ.თ 910
სარეპერტუარო აფიშა. 1959-60წ. ა.ს.გრიბოედოვის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი კარგი

27591 102 რდ.თ 911

С.Нариньяни " опасный возраст ". 1960-61წ. ა.სგრიბოედოვის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი კანდინაშილი.  

მხატვარი ი. შტენბერგი

ქაღალდი საშუალო

27592 102 რდ.თ 912

Ч.Айтматов " тополек мой в красной косынке ". 1965-66წ. 

ა.ს.გრიბოედოვს სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი კ. 

სურმავა. მხატვარი ი. შტენბერგი

ქაღალდი კარგი

27593 102 რდ.თ 913
И.Николаевича "русинова ". 1969წ. ა.ს.გრიბოედოვის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრი.
ქაღალდი საშუალო

27594 102 რდ.თ 914

М.Ю.Лермонтов " МАСКАРАД". 1969 წ. ა.ს გრიბოედოვის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი მ. გერშტი. 

მხატვარი მ. მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27595 102 რდ.თ 915
Ар.и.п.ТУР. "ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ПОСОЛ " 1969-70წ. ა.ს.გრიბოედოვის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი.
ქაღალდი კარგი

27596 102 რდ.თ 916

ნ.დუმბაძის " ნუ გეშინია, დედა!". 1971-72წ. ა.ს.გრიბოედოვის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ.ლორთქიფანიძე, 

მ.პიასეცკი. მხატვარი ი.ასკურავა. მსახიობები: მ.პიასეცკი, 

ე.ბაიკოვსკი, ა.ლევინი, მ.ქებაძე, მ.მინეევი, ი.სუხანოვი. 

საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებისა და 

საქართველოს კომუნისტური პარტიის დაარსების 50 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სპექტაკლი.

კარგი

27597 102 რდ.თ 917

ნ.დუმბაძის " ნუ გეშინია, დედა!". 1971-72წ. ა.ს.გრიბოედოვის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ.ლორთქიფანიძე, 

მ.პიასეცკი. მხატვარი ი.ასკურავა. მსახიობები: მ.პიასეცკი, 

ე.ბაიკოვსკი, ა.ლევინი, მ.ქებაძე, მ.მინეევი, ი.სუხანოვი. 

საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებისა და 

საქართველოს კომუნისტური პარტიის დაარსების 50 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სპექტაკლი.

საშუალო

27598 102 რდ.თ 918
А. Островский "снегурочка". უთარიღო. ა. გრიბოედოვის სახ. 

თბილისის რუსული დრამატული თეატრი. მხატვრული აფიშა
კარგი

27599 102 სგ.თ 27

გ. ბერძენიშვილის "მთაში ნათქვამი". 1965 - 1966 წწ. საგარეჯოს 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი ნ. მდივნიშვილი. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27600 102 რ.თ.დ 453

Островский "Бедность не порокь". 1900 г.  Въ помъщении 

Тифлисской военно-фельдшерской школы. Русской театральной 

секцией при Тифлисской комисии народных чтении. რუსულ 

ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

27601 102 რ.თ.დ 454

И. В. Шпажинский "Чародейка". 1904 г. Тбилисское общество 

тревости. Железнодорогое отделеные. ს. ს. სარატოვის 

მონაწილეობით.  რუსულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

27602 102 რ.თ.დ 455 В. К. Мюле "княгиня капучидзе". 1907 года.  В саду ренесанс. ქაღალდი კარგი



27603 102 რ.თ.დ 456

Опера В. М. Орлова "птичий рай". Басни Крылова: "Квартеть", 

"Демьяная уха", "Любопытныи". 1913 г. Театрь парка 

минералныхь водь.

ქაღალდი მძიმე

27604 102 რ.თ.დ 457
"Татьянинь день".  1917. Кавказское общество вспомоществования 

студентамь.
ქაღალდი კარგი

27605 102 რ.თ.დ 458
"Татьянинь день". 1917. Кавказское общество вспомоществования 

студентамь.
ქაღალდი კარგი

27606 102 რ.თ.დ 459 новый театр. Зимний сезон 1922-23 г. Состав труппы. ქაღალდი საშუალო

27607 102 რ.თ.დ 460

რეპერტუარი და დასის შემადგენლობა. 1923-24.  Русская 

Госсударственная Драма.  Режиссерская коллегия: Евдокимов 

И.А., Марджанов К.А., Радолин Ф.В., Шестов Н.Н. და სხვ.  

Городской народний дом. 

ქაღალდი კარგი

27608 102 რ.თ.დ 461 Репертуар тифлисского рабочего театра. Сезон 1929-30 г.г . ქაღალდი მძიმე

27609 102 რ.თ.დ 462
Репертуар театра красной армии . Сезон 1930-31 г.г. режиссер А. 

Любош.
ქაღალდი მძიმე

27610 102 რ.თ.დ 463
Репертуар театра красной армии . Сезон 1930-31 г.г. режиссер А. 

Любош.
ქაღალდი მძიმე

27611 102 რ.თ.დ 464
А.Глоба “Розита”. უთარიღო. Тифлисский рабочий театр. режиссер 

В.Татищев. Художник Н.Пеленкин.
ქაღალდი მძიმე

27612 102 რ.თ.დ 465
В.Вишневски “Первая конная”. უთარიღო. Теарм. Репертуар театра 

красной армии.
ქაღალდი მძიმე

27613 102 რ.თ.დ 466

Багдасарьян “Самум (кровавая пустыня)”. უთარიღო. Тифлисский 

рабочий театр. режиссер В. Татищев. Художник Вяч. 

швейцер(Песимист). Премьера.

ქაღალდი მძიმე

27614 102 რ.თ.დ 467

а.островский ",безь вины виноватыи". უთარიღო. режиссер в.п. 

Кузавовь. Зал реального училища. Сь участием артистка  с-жа 

Рославлева.

ქაღალდი კარგი

27615 102 რ.თ.დ 468
" сиротка" детский садь. უთარიღო. Большое гулянье. Режиссер 

м.кузовова.
ქაღალდი კარგი

27616 102 რ.თ.დ 469
" сиротка" детский садь. უთარიღო. Большое гулянье. Режиссер 

м.кузовова.
ქაღალდი კარგი

27617 102 რ.თ.დ 470
"непогребенные". უთარიღო.  режиссерь в. п. Кузавовь.роль 

наташи исполнить г-жа кузавова.
ქაღალდი საშუალო

27618 102 რ.თ.დ 471
в.в. протопопова  "вне жизни ". უთარიღო.  режиссерь- в .п. 

кузавовь.
ქაღალდი საშუალო

27619 102 ყვ.თ 41
სეზონის რეპერტუარი, დასის შემადგენლობა. 1935 - 1936 წწ. 

ყვარელის კ. მარჯანიშვილის სახ. თეატრი
ქაღალდი მძიმე

27620 102 ყვ.თ 42

პ. ირეთელის "ქრისტინე". 1940 - 1941 წწ. ყვარელის კ. 

მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი. 

რეჟისორი დ. კობახიძე

ქაღალდი საშუალო

27621 102 ყვ.თ 43
ისაკოვის "იავნანა". 1942 - 1943 წწ. ყვარელის კ. მარჯანიშვილის 

სახ. სახლმწიფო თეატრი. რეჟისორი ვ. ნოდია
ქაღალდი მძიმე

27622 102 ყვ.თ 44

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი". 1947 - 1948 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახლმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

ო. ლაფერაშვილი. მხატვარი ა. დენტოშვილი. თარგმანი ე. 

ანდრონიკაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27623 102 ყვ.თ 45

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი". 1947 - 1948 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახლმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

ო. ლაფერაშვილი. მხატვარი ა. დენტოშვილი. თარგმანი ე. 

ანდრონიკაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27624 102 ყვ.თ 46

ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა". 1947 - 1948 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახლმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

მ. სულტანიშვილი. მხატვარი ა. დენტოშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27625 102 ყვ.თ 47

გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული სინანული". 1947 - 1948 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახლმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

შ. ჩერქეზიშვილი. მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი კარგი



27626 102 ყვ.თ 48

ი. ჯავახიშვილის "ქორწილი სოფელში". 1947 - 1948 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახლმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

ო. ლაფერაშვილი. მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი კარგი

27627 102 ყვ.თ 49

გ. შატბერაშვილის "რკინის პერანგი". 1947 - 1948 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახლმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

მ. სულთანიშვილი. მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი საშუალო

27628 102 ყვ.თ 50

გ. შატბერაშვილის "რკინის პერანგი". 1947 - 1948 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახლმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

მ. სულთანიშვილი. მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი საშუალო

27629 102 ყვ.თ 51

გ. შატბერაშვილის "რკინის პერანგი". 1947 - 1948 წწ. კ. 

მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახლმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

მ. სულთანიშვილი. მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი საშუალო

27630 102 ყვ.თ 52

ვ. გუნიას "და-ძმა". 1948 წ. კ. მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის 

სახლმწიფო თეატრი. რეჟისორი ი. სეფაშვილი. მხატვარი ა. 

დენტოშვილი

ქაღალდი საშუალო

27631 102 ყვ.თ 53

ა. ცაგარელის "ციმბირელი". 1948 წ. კ. მარჯანიშვილის სახ. 

ყვარელის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი მ. სულთანიშვილი. 

მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი საშუალო

27632 102 ყვ.თ 54

ა. ცაგარელის "ციმბირელი". 1948 წ. კ. მარჯანიშვილის სახ. 

ყვარელის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი მ. სულთანიშვილი. 

მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი საშუალო

27633 102 ყვ.თ 55

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1948 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი მ. სუთანიშვილი. მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი კარგი

27634 102 ყვ.თ 56

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1948 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი მ. სუთანიშვილი. მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი კარგი

27635 102 ყვ.თ 57

ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1948 წ. კ. 

მარჯანიშვილის სახ. ყვარელის სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი მ. სუთანიშვილი. მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი კარგი

27636 102 ყვ.თ 58

ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა". 1948 წ. კ. მარჯანიშვილის 

სახ. ყვარელის სახლემწიფო თეატრი. რეჟისორი მ. 

სულთანიშვილი. მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი კარგი

27637 102 ყვ.თ 59

ს. მთვარაძის "სახსოვარი". 1948 წ. კ. მარჯანიშვილის სახ. 

ყვარელის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი მ. სულთანიშვილი. 

მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი კარგი

27638 102 ყვ.თ 60

ს. მთვარაძის "სახსოვარი". 1948 წ. კ. მარჯანიშვილის სახ. 

ყვარელის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი მ. სულთანიშვილი. 

მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი კარგი

27639 102 ყვ.თ 61

ს. მთვარაძის "სახსოვარი". 1948 წ. კ. მარჯანიშვილის სახ. 

ყვარელის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი მ. სულთანიშვილი. 

მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი კარგი

27640 102 ყვ.თ 62

ვ. გონიას "და-ძმა". 1948 - 1949 წწ. კ. მარჯანიშვილის სახ. 

ყვარელის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ი. სეფაშვილი. 

მხატვარი ა. დენტოშვილი

ქაღალდი კარგი

27641 102 ოზ.თ 422

ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1955 - 1956 წწ. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ო. თალაკვაძე. მხატვარი ი. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27642 102 ოზ.თ 423
ბ. ლავრენევის "რღვევა". 1966 - 1967 წწ. მახარაძის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი გ. აბესაძე. მხატვარი შ. დარჩია. პრემიერა
ქაღალდი კარგი

27643 102 ოზ.თ 424

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი". 1986 წ. მახარაძის ა. 

წუწუნავას სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრის სპექტაკლი 

ქართულ მოზარდმაყურებელთა თეატრის შენობაში. რეჟისორი 

ვ. სალიუკი. მხატვარი პ. კირილოვი

ქაღალდი საშუალო



27644 102 ოზ.თ 425

ნ. დუმბაძის "გამარჯობათ, ხალხო!" ( "მე, ბებია, ილიკო და 

ილარიონისა და "მე ვხედავ მზეს" მიხედვით). 1987 წ. 

გასცენიურების ავტორი - კოტე ნანიკაშვილი. დადგემლი 

რეჟისორი - ვასო ჩიგოგიძე. მხატვარი - ლომგულ მურუსიძე.  ალ. 

წუწუნავას სახელობის მახარაძის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი (ა. გრიბოედოვის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრის შენობაში). სპექტაკლი ეძღვნება 

საქართველოს კომკავშირის 33-ე ყრილობას. 

ქაღალდი კარგი

27645 102 სხ.თ 1579

ნ. გოგოლის "რევიზორი". 1959 წ. სოხუმის სახელმწიფო 

დრამატული დარბაზი. რეჟისორი გ. ჟურული. მხატვარი ვ. 

ნინემიაგი

ქაღალდი საშუალო

27646 102 სხ.თ 1580

М. Байаджев "дуель". უთარიღო. ს. ჭანბას სახ. სოხუმის 

სახელმწიფო აკადემიური დრამის თეატრი. რეჟისორი მ. 

მარხოლნა. აფიშა რუსულ ენაზე. 

ქაღალდი კარგი

27647 102 სხ.თ 1581

ა. წერეთლის "კინტო". უთარიღო. სოხუმის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი მ. ჩუბინიძე. მხატვარი ა. 

ვერულეიშვილი. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27648 102 სხ.თ 1582

ა. წერეთლის "კინტო". უთარიღო. სოხუმის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი მ. ჩუბინიძე. მხატვარი ა. 

ვერულეიშვილი. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27649 102 ჭთ.თ 600

ფულდის "ჩერჩეტი". 1924 - 1925 წწ. ქ. ჭიათურის აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი ნ. გამრეკელი-თორელი. ბენეფისი ნ. 

გამრეკელი-თორელი

ქაღალდი საშუალო

27650 102 ჭთ.თ 601

"შავი ლაქა". 1924 - 1925 წწ. ქ. ჭიათურის აკადემიური თეატრი. 

რეჟისორი ნ. გამრეკელი-თორელი. თარგმანი ე. 

ანდრონიკაშვილი

ქაღალდი მძიმე

27651 102 ჭთ.თ 602
პ. ირეთელის "ნიაღვარი". 1925 წ. ჭიათურის აკადემიური 

თეატრი. რეჟისორი ი. აპტალიდი
ქაღალდი მძიმე

27652 102 ზგ.თ 506

ა. თაბორიძე, ვ. მაზმიშვილი. "რომელი რომელია". 1970 - 1971 

წწ. შ. დადიანის სახ. საერთაშორისო ზუგდიდის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

27653 102 ბთ.თ 875

ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი ქორწილი". 1948 წელი. აჭარის 

ა.ს.ს.რ. ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი შ. ინასარიძე. 

მხატვარი გ. ცენტერაძე.გასტროლი სომხურ სახელმწიფო 

თეატრში.

ქაღალდი კარგი

27654 102 ბთ.თ 876

სოფოკლეს "მეფე ოდიპოს". 1948 წელი.აჭარის ა. ს.ს.რ. ბათუმის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი 

გ.ცენტერაძე. გასტროლი თბილისში.

ქაღალდი კარგი

27655 102 ბთ.თ 877

ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი ქორწილი". 1948 წელი. აჭარის 

ა.ს.ს.რ. ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი შ. ინასარიძე. 

მხატვარი გ. ცენტერაძე.გასტროლი ს. ორჯონიკიძის სახ. 

კულტურის და დასვენების პარკში.

ქაღალდი კარგი

27656 102 ბთ.თ 878

ვ. კატაევის "დასვენების დღე". 1948 წელი. აჭარის ა. ს. ს. რ. 

ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ. მრავლაძე. 

მხატვარი  ა. ჯემილიშვილი. გასტროლი ს. ორჯონიკიძის სახ. 

კულტურის და დასვენების პარკში.

ქაღალდი კარგი

27657 102 ბთ.თ 879

ვ. კატაევის "დასვენების დღე". 1948 წელი. აჭარის ა. ს. ს. რ. 

ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ. მრავლაძე. 

მხატვარი  ა. ჯემილიშვილი. გასტროლი სომხურ სახელმწიფო 

თეატრში.

ქაღალდი კარგი

27658 102 ბთ.თ 880

სოფოკლეს "მეფე ოდიპოს". 1948 წელი.აჭარის ა. ს.ს.რ. ბათუმის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. ჩხარტიშვილი. მხატვარი 

გ.ცენტერაძე. გასტროლი სომხურ სახელმწიფო თეტრში.

ქაღალდი კარგი

27659 102 ბთ.თ 881
შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან...". 1950 - 1951 წწ. ბათუმის 

სახელმწიფო თეატრი. მ. გელოვანის მონაწილეობით

27660 102 ბთ.თ 882

შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან...". 1950 - 1951 წწ. ბათუმის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ. მრავლაძე. მხატვარი გ. 

ცენტერაძე. მ. გელოვანის მონაწილეობით



27661 102 ბთ.თ 883
ბათუმის თოჯინების თეატრი. 1954-1955 წლის სარეპერტუარო 

აფიშა.
ქაღალდი კარგი

27662 102 ბთ.თ 884
ბათუმის თოჯინების თეატრი. 1954-1955 წლის სარეპერტუარო 

აფიშა რუსულ ენაზე.
ქაღალდი კარგი

27663 102 ბთ.თ 885

ს. ცაგარეიშვილის "ყვავი, ბუ და მელაკუდა". 1955 წელი. 

ბათუმის თოჯინების თეატრი. რეჟისორი ს. ცაგარეიშვილი. 

მხატვარი მ. ანდრონიკოდი.

ქაღალდი კარგი

27664 102 ბთ.თ 886

ს. ცაგარეიშვილის "ყვავი, ბუ და მელაკუდა". 1955 წელი. 

ბათუმის თოჯინების თეატრი. რეჟისორი ს. ცაგარეიშვილი. 

მხატვარი მ. ანდრონიკოდი.რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

27665 102 ბთ.თ 887

ვ. შექსპირის "ოტელო". 1958 - 1959 წწ. ი. ჭავჭავაძის სახ. 

ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ვ. ტაბლიაშვილი. 

მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27666 102 ბთ.თ 888 თეატრი-სტუდია 99+2. ბათუმი. ქაღალდი კარგი

27667 102 ბთ.თ 889 ბავშვთა თეატრი "შოშია". ქაღალდი კარგი

27668 102 ვლ.თ 140

გ. თაქთაქიშვილის "ხალხის რჩეული". 1938 - 1939 წწ. 

ველისციხის საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი დ. შენგელია. 

მხატვარი ა. ჭედია. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27669 102 ვლ.თ 141

ლ. ისაკოვის "ხალხისათვის". 1939 - 1940 წწ. ველისციხის 

საკოლმეურნეო სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ. გაბისონა. 

მხატვარი ა. ჭედია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27670 102 ვლ.თ 142

ნ. სტეპანოვის "პატრიოტები". 1939 - 1940 წწ. ველისციხის 

საკოლმეურნეო სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი მარ. 

გოგოლაშვილი. მხატვარი ა. ჭედია. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27671 102 ვლ.თ 143
სეზონის რეპერტუარი. 1940 - 1941 წწ. ველისციხის სახ. 

საკოლმეურნეო  თეატრი
ქაღალდი კარგი

27672 102 ვლ.თ 144

შ. გოცირიძის "უკრაინის ნაძვნარებში". 1942 - 1943 წწ. 

ველისციხის სახ.  საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი ს. 

მებურიშვილი

ქაღალდი კარგი

27673 102 ვლ.თ 145

ძმები ტური და შეინინის "ჭიდილი (კაპიტანი ბახმეტიევი)". 1946 - 

1947 წწ. ველისციხის სახ. საკოლმეურნეო თეატრი. რეჟისორი ი. 

შერაზარდიშვილი. მხატვარი დ. ბარალჯიშვილი. თარგმანი ფ. 

გოკიელი

ქაღალდი საშუალო

27674 102 ვლ.თ 146

კ. გოლდონის "ორი ბატონის მსახური". 1946 - 1947 წწ. 

ველისციხის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ი. 

შერაზარდიშვილი. მხატვარი მ. უთიაშვილი. თარგმანი გ. 

ფრონისპირელი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27675 102 ვლ.თ 147

კ. გოლდონის "ორი ბატონის მსახური". 1946 - 1947 წწ. 

ველისციხის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ი. 

შერაზარდიშვილი. მხატვარი მ. უთიაშვილი. თარგმანი გ. 

ფრონისპირელი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27676 102 ვლ.თ 148

კ. გოლდონის "ორი ბატონის მსახური". 1946 - 1947 წწ. 

ველისციხის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ი. 

შერაზარდიშვილი. მხატვარი მ. უთიაშვილი. თარგმანი გ. 

ფრონისპირელი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27677 102 ვლ.თ 149

ვაჟა-ფშაველას "მოკვეთილი". 1946-47 წწ. ველისციხის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი ირ. 

შერაზადიშვილი. მხატვარი დ. ბალარჯიშვილი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

27678 102 ვლ.თ 150

ა. დიუსოს და ჯ. ჰოუს "ღრმა ფესვები". 1947 - 1948 წწ. 

ველისციხის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ი. 

შერაზადიშვილი. მხატვარი მ. ღვენეფაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27679 102 ვლ.თ 151

ა. დიუსოს და ჯ. ჰოუს "ღრმა ფესვები". 1947 - 1948 წწ. 

ველისციხის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ი. 

შერაზადიშვილი. მხატვარი მ. ღვენეფაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27680 102 ვლ.თ 152

ი. მოსაშვილის "სადგურის უფროსი". 1947 - 1948 წწ. ველისციხის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი მ. იარალი. მხატვარი მ. 

ღვინეფაძე

ქაღალდი საშუალო



27681 102 ვლ.თ 153
ა. ცაგარელის "ხანუმა". უთარიღო. ველისციხე. მონაწილეობენ 

ლ. ჩერქეზიშვილი და ნ. გოცირიძე
ქაღალდი კარგი

27682 102 ვლ.თ 154

გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო". უთარიღო. ველისციხის 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი შ. მჟავანაძე. მხატვარი დ. 

გალარჯიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27683 102 ფთ.თ 570

საგასტროლო რეპერტუარი. 1943 წ. ლ. ბერიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის გასტროლი ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრში

ქაღალდი საშუალო

27684 102 ფთ.თ 571

ა. დიუსსო და ჟ. გოუ "ღრმა ფესვები". 1948 წელი. ლ. ბერიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. ლორთქიფანიძე. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. გასტროლი პლეხანოვის სახელობის 

კლუბში.

ქაღალდი მძიმე

27685 102 ფთ.თ 572

ა. დიუსსო და ჟ. გოუ "ღრმა ფესვები". 1948 წელი. ლ. ბერიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. ლორთქიფანიძე. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. გასტროლი პლეხანოვის სახელობის 

კლუბში.

ქაღალდი მძიმე

27686 102 ფთ.თ 573

ა. დიუსსო და ჟ. გოუ "ღრმა ფესვები". 1948 წელი. ლ. ბერიას სახ. 

ფოთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. ლორთქიფანიძე. 

მხატვარი ბ. ლოქტინი. გასტროლი პლეხანოვის სახელობის 

კლუბში.

ქაღალდი მძიმე

27687 102 ფთ.თ 574

ა. ოსტროვსკის "რისხვა". 1948 წელი. ლ. ბერიას სახ. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი თ. ლორთქიფანიძე. მხატვარი  

ბ. ოქტინი.  გასტროლი სომხურ სახელმწიფო თეატრში.

ქაღალდი მძიმე

27688 102 ფთ.თ 575

დემანუას და დენერის "დონ სეზარ დე ბაზან". 1953 - 1954 წწ. 

ფოთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი ვ. 

ფაჩულია. მხატვარი ი. ასკურავა. თარგმანი პ. გრუზინსკი

ქაღალდი მძიმე

27689 102 გრ.თ 969

გორის საქალაქო აღმაკომის სასოფლო მოძრავი თეატრი. 1930 

წელი. აგიტ-პიესები, შაირები და სიმღერები. თეატრის 

რეჟისორი და ხელმძღვანელი გ.ბუხნიკაშვილი.

ქაღალდი მძიმე

27690 102 გრ.თ 970
არხიპოვის "ქალაქი ქუჩიდან". 1931 წელი. გორის საბჭოს 

თეატრი. რეჟისორი  ხერხეულიძე. 
ქაღალდი საშუალო

27691 102 გრ.თ 971

გორის ქალაქის თეატრის 1934-35 წლის სეზონის რეპერტუარი. 

თეატრის ხელმძღვანელი ა. ალაზნისპირელი. აფიშაზე 

გამოტანილია დასის შემადგენლობა.

ქაღალდი მძიმე

27692 102 გრ.თ 972

გორის ქალაქის თეატრის 1934-35 წლის სეზონის რეპერტუარი. 

თეატრის ხელმძღვანელი ა. ალაზნისპირელი. აფიშაზე 

გამოტანილია დასის შემადგენლობა.

ქაღალდი მძიმე

27693 102 გრ.თ 973

ვ. კატაევის "დასვენების დღე". 1948 წელი. გ. ერისთავის სახ. 

გორის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ს. ვაჩნაძე. მხატვარი ვ. 

ველიჯანაშვილი. გასტროლი თბილისში.

ქაღალდი კარგი

27694 102 გრ.თ 974

გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული სინანული". 1948 წელი.გ. 

ერისთავის სახ.გორის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი პ. 

ფრანგიშვილი. მხატვარი დ. მირიანაშვილი. გასტროლი 

თბილისში.

ქაღალდი კარგი

27695 102 გრ.თ 975

მ. ჯავახიშვილის "არსენა მარაბდელი". 1957 წელი. გ. ერისთავის 

სახ. გორის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი ი. ასკურავა.

ქაღალდი კარგი

27696 102 გრ.თ 976

ო. ჩხეიძის "ვისია ვისია?!". 1958 წელი. გ. ერისთავის სახ. გორის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ვ. ფაჩულია. მხატვარი ი. 

ასკურავა. გასტროლი პლეხანოვის სახელობის კლუბში.

ქაღალდი კარგი

27697 102 გრ.თ 977

ა. თაბორაძის "თემის სამართალი". 1959 წელი. გ. ერისთავის 

სახ. გორის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. ლაღიძე. 

მხატვარი ი. ასკურავა. ვაჟა ფშაველას მოტივების მიხედვით.

ქაღალდი საშუალო

27698 102 გრ.თ 978
საიუბილეო სეზონის რეპერტუარი. 1965 წ. გ. ერისთავის სახ. 

გორის სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი საშუალო



27699 102 გრ.თ 979

ა. სუმბათაშვილის "ღალატი". 1965 წ. გ. ერისთავის სახ. გორის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ. აბრაიშვილი. მხატვარი შ. 

ხუციშვილი

ქაღალდი საშუალო

27700 102 გრ.თ 980

დ. კლდიაშვილის "უბედურება". 1977 წელი. გ. ერისთავის სახ. 

გორის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ი. კაკულია. მხატვარი შ. 

ხუციშვილი.  ხორავას სახელობის მსახიობის სახლში გორის. 

თეატრის დღე.

ქაღალდი კარგი

27701 102 გრ.თ 981

ჯონ ოსბორნის "მოიხედე მრისხანების ჟამს". 1978 წელი. გ. 

ერისთავის სახ. გორის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ი. 

კაკულია. მხატვარი  შ. ხუციშვილი. ხორავას სახელობის 

მსახიობის სახლში გორის თეატრის დღე.

ქაღალდი საშუალო

27702 102 გრ.თ 982
გ. ერისთავის სახ. გორის სახელმწიფო თეატრის საგასტროლო 

რეპერტუარი. გასტროლი პლეხანოვის სახ. კლუბში.
ქაღალდი საშუალო

27703 102 გრ.თ 983

გ. ერისთავის სახ. გორის სახელმწიფო თეატრის საგასტროლო 

რეპერტუარი. გასტროლი ს. ორჯონიკის სახელობის კულტურის 

და დასვენების ცენტრალურ პარკში.

ქაღალდი კარგი

27704 102 გრ.თ 984
საიუბილეო აფიშა. გ. ერისთავის სახ. გორის სახელმწიფო 

თეატრი. 100 წელი. მხატვრული აფიშა
ქაღალდი საშუალო

27705 103 ქ.თ.დ. 1970 ქუთაისის ქართული დრამატული დასი. 1912-1913 წწ. ქაღალდი კარგი

27706 103 ქ.თ.დ. 1971

შექსპირის " ჰამლეტი". 1920 წ. ქუთაისის ქალაქის თეატრი. 

ქართული დრამატული  საზოგადოება. პიესის ხელმძღვანელი 

ი.ზარდალიშვილი.

ქაღალდი კარგი

27707 103 ქ.თ.დ. 1972

"სამშობლო", "ღალატი". 1920 წ. 13 და 14 იანვარი. ქუთაისის 

ქალაქის თეატრი. ქართული დრამატული  საზოგადოება. 

საქართველოს დამაოუკიდებლობის ცნობის დღის 

აღსანიშნავად.

ქაღალდი კარგი

27708 103 ქ.თ.დ. 1973

შ. დადიანის "როს ნადიმობდნენ". 1919 წ. ფოთის 

თავისუფლების სახელმწიფო  სახლში. გაიმართება საღამო 

ლექსები და ცეკვები

ქაღალდი კარგი

27709 103 ქ.თ.დ. 1974
შალვა დადიანისა და ელო ანდრონიკაშვილის მონაწილეობით 

გაიმართება წარმოდგენა. 1920 წ. ქ.ზუგდიდი.
ქაღალდი კარგი

27710 103 ქ.თ.დ. 1975
ტ.რამიშვილის "სტუმარ-მასპინძლობა". 1920 წ. ქ.ზუგდიდი. შ. 

დადიანის და ე. ანდრონიკაშვილის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი კარგი

27711 103 ქ.თ.დ. 1976
"მაშტი იბადი". 1919 წ. ბორჯომის ბაღი. ვასო აბაშიძის 

მონაწილეობით.
ქაღალდი კარგი

27712 103 ქ.თ.დ. 1977

"საგანგებო მიცვალებული", "ახირებული ქალი". 1917 წ. 

რეჟისორი  კორიშელი. მონაწილეობენ: ბ. კორიშელი, გვარაძე, 

იორდანაშვილი და სხვ. გორის საზოგადო საკრებულო 

დარბაზში

ქაღალდი საშუალო

27713 103 ქ.თ.დ. 1978

ბრანდესის "თანამედროვე ოჯახი", მხიარული ვოდევილი 

"უბედური დებიუტი". 1917 წ. რეჟისორი შ. დადიანი. შ. 

დადიანის, ე. ანდრონიკაშვილისა და ნიკო გვარაძის 

მონაწილეობით. გორის საზოგადო საკრებულოს დარბაზში. 

ქაღალდი საშუალო

27714 103 ქ.თ.დ. 1979

"შვილი თუ საყვარელი?", "ახალგაზრდა ქვრივი". 1919 წ. გორის 

ადგილობრივი კლუბი. რეჟისორი შ.დადიანი. მსახიობები: 

ე.ანდრონიკაშილი, გ.ივერიელი, შ.დადიანი. გორის 

ადგილობრივი კლუბი.

ქაღალდი მძიმე

27715 103 ქ.თ.დ. 1980

ანასტასია ერისთავ-ხოშტარიას "მოლიპულ გზაზე", ფიგარსოვის 

მიერ გადმოკეთებული. უთარიღო. წარმოდგენას მართავს ელო 

ანდრონიკაშვილი. მონაწილეობენ: ეფ. მესხი, ელო 

ანდრონიკაშვილი და სხვ. ქ. გორი.

ქაღალდი საშუალო



27716 103 ქ.თ.დ. 1981

გ. ერისთავის "სამშობლო". უთარიღო. წარმოდგენას მართავს 

ელო ადნრონკაშვილი. მონაწილეობენ: კოტე ყიფიანი, ელო 

ანდრონიკაშვილი, გიორგი იშხნელი და სხვ. გორის საზაფხულო 

საკრებულო.

ქაღალდი საშუალო

27717 103 ქ.თ.დ. 1982

გ. ერისთავის "სამშობლო". უთარიღო. წარმოდგენას მართავს 

ელო ადნრონკაშვილი. მონაწილეობენ: კოტე ყიფიანი, ელო 

ანდრონიკაშვილი, გიორგი იშხნელი და სხვ. გორის საზაფხულო 

საკრებულო.

ქაღალდი საშუალო

27718 103 ქ.თ.დ. 1983

ნ. შიუკაშვილის "მეგობრობა", ვ. ბალანჩივაძის "უბედური დღე". 

უთარიღო. წარმოდგენას მართავს ი. ჟივიძე. რეჟისორი ვალ. 

გუნია. მონაწილეობენ: აბაშიძე, ვალ. გუნია, ნ,. დავითაშვილი, 

ალ. იმედაშვილი და სხვ. გორის საზოგადო საკრებულო.  

ქაღალდი კარგი

27719 103 ქ.თ.დ. 1984

"ხანუმა". უთარიღო. ელისაბედ ჩერქეზიშვილის 

მონაწილეობით. ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი". ვ. გუნიას 

"პატარა ასოთ-ამწყობი". მსახიობები: ტ.აგაშიძე, ბ.ასათიანი, 

ე.ანდრონიკაშვილი. ქ.გორი.

ქაღალდი მძიმე

27720 103 ქ.თ.დ. 1985

თბილისის ქართულ ოპერეტკის დასის მიერ ნ. ჩაგუნავას 

მეთაურობით წარმოდგენილი იქნება " არშინ მალალან". 1917 წ. 

რკინის თეატრი. დირიჟორი სიმონა.

ქაღალდი მძიმე

27721 103 ქ.თ.დ. 1986

უ. ჰაჯიბეგოვის "არშინ მალ ალან". 1917 წ.  ქართული ოპერეტის 

დასი ნ. ჩაგუნავას ხელმძღვანელობით. დირიჟორი სიმონა. მ. 

ჯანოევის მონაწილეობით.  გორის საკრებულოში

ქაღალდი მძიმე

27722 103 ქ.თ.დ. 1987
"არშინ მალ-ალან". 1919 წ. თარგმანი ვ. გიგოშვილის. 

მსახიობები: მ.გიგოშვილი, მარგოშვილი, პ.ფრანგიშვილი.
ქაღალდი მძიმე

27723 103 ქ.თ.დ. 1988

"თქმულება შოთა რუსთაველზე".  1920 წ. ქართული საოპერო 

სტუდია. დ. არაყიშვილის მუსიკა. ზუბალაშვილის სახალხო 

სახლის შენობაში. 

ქაღალდი კარგი

27724 103 ქ.თ.დ. 1989

"ქრისტინე". 1916-1917 წ. ქართული დრამის თეატრი. რეჟისორი 

შ.დადიანი. მსახიობები: ე.ანდრონიკაშვილი, შ.ხონელი. წერა-

კითხვის საზოგადოების ბაქოს განყოფილებასთან არსებული 

დრამატული სექცია. სომეხთა-კაც მოყვარე საზოგადოების 

დარბაზში

ქაღალდი მძიმე

27725 103 ქ.თ.დ. 1990

სარეპერტუარო აფიშა. დასის შემადგენლობა. საგასტროლო 

მოგზაურობა. 1932 წ. მუშათა თეატრი გიორგი ჯავახიშვილი 

ხელმძღვანელობით.

ქაღალდი კარგი

27726 103 ქ.თ.დ. 1991
მ.ტვენის "ტომ სოიერ". უთარიღო. პრემიერა. მუშათა თეატრი.  

რეჟისორი გ.სულიაშვილი. მხატვარი პ.ოცხელი.
ქაღალდი კარგი

27727 103 ქ.თ.დ. 1992
სატირის თეატრის საგასტროლო აფიშა. რეპერტუარი. დასის 

შემადგენლობა. 1928 წ. რკინიგზის კლუბში
ქაღალდი კარგი

27728 103 ქ.თ.დ. 1993
სატირის თეატრის საგასტროლო აფიშა. რეპერტუარი. დასის 

შემადგენლობა. 1928 წ. რკინიგზის კლუბში
ქაღალდი კარგი

27729 103 ქ.თ.დ. 1994
სატირის თეატრის საგასტროლო აფიშა. რეპერტუარი. დასის 

შემადგენლობა. 1928 წ. რკინიგზის კლუბში
ქაღალდი კარგი

27730 103 ქ.თ.დ. 1995
ტფილისის სატირის თეატრის გასტორლი. უთარიღო. თეატრის 

ხელმძღვანელი გ. ბუხნიკაშვილი
ქაღალდი მძიმე

27731 103 ქ.თ.დ. 1996
                                                                                                                                                                                               

ტფილისის სატირის თეატრის გასტროლი. უთარიღო. ანონსი
ქაღალდი მძიმე

27732 103 ქ.თ.დ. 1997

ქართულის ესტრადის თეატრის გამოსვლა. უთარიღო. ს.მ.ს.ს. 

"სამასო". რეჟისორი ნ. გოძიაშვილი. მხატვარი პ. ოცხელი. 

თეატრის ხელმძღვანელი გ. ბუხნიკაშვილი. ანონსი

ქაღალდი საშუალო

27733 103 ქ.თ.დ. 1998

ტფილისის ესტრადის თეატრი. დასის შემადგენლობა. 

უთარიღო. მთ. რეჟისორი გ. ხელაია. მხატვრები: პ. ოცხელი, გ. 

აბაშიძე. თეატრის ხელმძღვანელი გ. ბუხნიკაშვილი. რკინიგზის 

კლუბში. 

ქაღალდი საშუალო

27734 103 ქ.თ.დ. 1999 გ.ცაგარელის "თეთრი მერანი". 1934 წ. მოძრავი თეატრი. ქაღალდი მძიმე



27735 103 ქ.თ.დ. 2000

სარეპერტუარო აფიშა. 1934 წ. მოძრავი თეატრი. შ.დადიანის 

"ენქუას ანდერძი", ა.შანშიაშვილის "კრიჟანგი", გ.ცაგარელის 

"თეთრი მერანი", გ.ბუხნიკაშვილის "ნაბიჭვარი", რ.ქორქიას 

"ჯანგირ აგრბა", ხ.ფინნის "მოჩმახული", მოლიერის 

"მუზმუზელა". რეჟისორები: დ.ანთაძე, შ.აღსაღაძე, ა.ვასაძე, 

ვ.გოძიაშვილი, მ.ჭიაურელი. მხატვრები:ე.ახვლედიანი, 

ი.გამრეკელი, ლ.გუდიაშვილი, პ.ოცხელი.

ქაღალდი მძიმე

27736 103 ქ.თ.დ. 2001

 შ.დადიანის "ენქუას ანდერძი". 1934 წ. მოძრავი თეატრი. 

მონაწილეობენ: ტ. აბაშიძე, ვ. ალუღიშვილი, მ. ამაშუკელი, შ. 

ხონელი და სხვ. ვანო მურადელის მუსიკა.

ქაღალდი მძიმე

27737 103 ქ.თ.დ. 2002
"კოლექტივიზაციისკენ". 1930 წ. ცეკავშირის სასოფლო მოძრავი 

თეატრი. თეატრის ხელმძღვანელი გ. ბუხნიკაშვილი
ქაღალდი მძიმე

27738 103 ქ.თ.დ. 2003
"კოლექტივიზაციისკენ". 1930 წ. ცეკავშირის სასოფლო მოძრავი 

თეატრი. თეატრის ხელმძღვანელი გ. ბუხნიკაშვილი
ქაღალდი მძიმე

27739 103 ქ.თ.დ. 2004

კ.კერესელიძის "ეშმაკი".1931/32 წ.წ სეზონი. რეჟისორი ვ. ჩაჩავა. 

მხატვარი გ.საძაგლიშვილი.  გ.კ.ო. გორის რაიბიუროს პიონერ-

კაბინეტის ამხ.ფ. მახარაძის სახელობის მოძრავი საბავშო 

თეატრი. ცენტრ. მუშათა კლუბში. დასის შემადგენლობა.

ქაღალდი მძიმე

27740 103 ქ.თ.დ. 2005

გ.ყორჩიბაშის "გრიგალი". 1928-29 წ . პრემიერა. პროლეტარული 

დრამატული სახელოსნო. (მუშათა ახალი კლუბი). რეჟისორი 

დ.კობახიძე. მხატვარი დ.კაკაბაძე. მონაწილეობს 

პროლეტარული დრამატიული სახელოსნოს მთელი 

შემადგენლობა.

ქაღალდი საშუალო

27741 103 ქ.თ.დ. 2006

ს.წერეთლის "ლოთი მამა და კრეტინი შვილები", 

"მემკვიდრეობითი სიფილისი", "მალარია".  1932 წ. სამედიცინო 

სან-პროფილაქტიკური თეატრი. თეატრის მიზანი და შინაარსი: 

ბრძოლა ყოველგვარ დაავადებასთან პროფილაქტიურ 

მედიცინის ამოცანების პოპულარიზაციისათვის.

ქაღალდი კარგი

27742 103 ქ.თ.დ. 2007

"ძველი და ახალი თაობა". 1907 წ. თელავის სადარბაზო 

საკრებულო. თარგმანი ვ. აბაშიძე. შ. საფაროვას 

მონაწილეობით. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27743 103 ქ.თ.დ. 2008

ე. ბრანდესის "სტუმარი", "სუსტი მხარე". 1910 წ. თელავის 

საზოგადო საკრებულოს დარბაზი. მონაწილეობენ ე. 

ანდრონიკაშვილი და შ. დადიანი. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27744 103 ქ.თ.დ. 2009

ე. ბრანდესის "სტუმარი", "სუსტი მხარე". 1910 წ. თელავის 

საზოგადო საკრებულოს დარბაზი. მონაწილეობენ ე. 

ანდრონიკაშვილი და შ. დადიანი. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27745 103 ქ.თ.დ. 2010

კ. მესხის "ბაგრატ მეოთხე", ვ. გუნიას "რაც არ მერგება არ 

შემერგება". 1910 წ. თელავი ტერ-სარქისოვის ეზოში მოწყობილ 

სცენაზე. მონაწილეობენ ე. ანდრონიკაშვილი, შ. დადიანი, დ. 

აწყურელი. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27746 103 ქ.თ.დ. 2011

კ. მესხის "ბაგრატ მეოთხე", ვ. გუნიას "რაც არ მერგება არ 

შემერგება". 1910 წ. თელავი ტერ-სარქისოვის ეზოში მოწყობილ 

სცენაზე. მონაწილეობენ ე. ანდრონიკაშვილი, შ. დადიანი, დ. 

აწყურელი. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27747 103 ქ.თ.დ. 2012

ვ. გუნიას "სიძე სიმამრი", ა. იმედაშვილის "ქარიშხალი". 1910 წ. 

თელავის საზოგადო საკრებულო დარბაზი. რეჟისორი შ. 

დადიანი. მონაწილეობენ ე. ანდრონიკაშვილი, შ. დადიანი, დ. 

აწყურელი, ა. იმედაშვილი. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი მძიმე



27748 103 ქ.თ.დ. 2013

კ. მესხის "ბაგრატ მეოთხე", ვ. გუნიას "რაც არ მერგება არ 

შემერგება". 1911 წ. თელავი ტერ-სარქისოვის ეზოში მოწყობილ 

სცენაზე. მონაწილეობენ ე. ანდრონიკაშვილი, შ. დადიანი, დ. 

აწყურელი. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27749 103 ქ.თ.დ. 2014

ა. ბერნშტეინის დრამა "ქურდი", ო. მირბოს ვოდევილი "ქურდი". 

1911 წ. თელავი საზოგადო საკრებულო დარბაზი. 

მონაწილეობენ ე. ანდრონიკაშვილი, შ. დადიანი, დ. აწყურელი. 

ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27750 103 ქ.თ.დ. 2015

ა. ბერნშტეინის დრამა "ქურდი", ო. მირბოს ვოდევილი "ქურდი". 

1911 წ. თელავი საზოგადო საკრებულო დარბაზი. 

მონაწილეობენ ე. ანდრონიკაშვილი, შ. დადიანი, დ. აწყურელი. 

ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27751 103 ქ.თ.დ. 2016

ლ. ტოლსტოის "აღდგომა", კ. ყიფიანის "დავიდარაბა". 1911 წ. 

თელავის საზოგადო საკრებულო დარბაზი. ე. 

ანდრონიკაშვილის ბენეფისი. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27752 103 ქ.თ.დ. 2017

ლ. ტოლსტოის "აღდგომა", კ. ყიფიანის "დავიდარაბა". 1911 წ. 

თელავის საზოგადო საკრებულო დარბაზი. ე. 

ანდრონიკაშვილის ბენეფისი. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27753 103 ქ.თ.დ. 2018

ნ. შიუკაშვილის "მეგობრობა", გ. ერისთავის "დავა". 1912 წ.  

თელავი. რეჟისორი ვ. გუნია. ვ. აბაშიძისა და ვ. გუნიას 

მონაწილეობით. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27754 103 ქ.თ.დ. 2019

წერეთლის "ოჯახის ასული ანუ მორევში". 1913 წ. თელავის 

საკრებულო დარბაზი. მონაწილეობენ ე. ანდრონიკაშვილი, ნ. 

გოგოლაძე, პ. კორიშელი, ა. ალექსიძე და შ. დადიანი. 

ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27755 103 ქ.თ.დ. 2020

ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი გულჯავარ", ბრაკკოს "ნიღაბი". 1913 

წ. თელავის საკრებულო დარბაზი. მონაწილეობენ შ. დადიანი, ე. 

ანდრონიკაშვილი, პ. კორშელი, ა. ალექსიძე და ი. ვახვახიშვილი. 

შ. დადიანის გამოსათხოვარი წარმოდგენა. ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27756 103 ქ.თ.დ. 2021

ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი გულჯავარ", ბრაკკოს "ნიღაბი". 1913 

წ. თელავის საკრებულო დარბაზი. მონაწილეობენ შ. დადიანი, ე. 

ანდრონიკაშვილი, პ. კორშელი, ა. ალექსიძე და ი. ვახვახიშვილი. 

შ. დადიანის გამოსათხოვარი წარმოდგენა.  ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27757 103 ქ.თ.დ. 2022
ფ. შილერის "ყაჩაღები". 1918 წ. საზაფხულო თეატრი (თელავი). 

რეჟისორი ვ.გარრიკი. მსახიობები: პ.კორიშელი, კ.ჭელიძე.
ქაღალდი კარგი

27758 103 ქ.თ.დ. 2023

დ. მესხის "ადამ და ევა".   "სამშობლო", "ვაი-ვუის", "ცეკვა". 1919 

წ. ადგილობრივი საკრებულო დარბაზი. ქალაქი თელავი. კოტე 

ონიკაშვილის მოღვაწეობის აღსანიშნავად. 

ქაღალდი კარგი

27759 103 ქ.თ.დ. 2024

ი. ჭავჭავაძის "დედა და შვილი". ერისთავის "ძუნწი". ცაგარლის 

"ოინბაზი". 1898 წ. წარმოდგენილი იქნება ქართული სცენის 

მოყვარეთა მიერ. დასასრულს - დივერტისმენტი და ლეკური. ს. 

მარტყოფი.

ქაღალდი კარგი

27760 103 ქ.თ.დ. 2025

თბილისის წითელი არმიის სახლის მუსიკალური კომედიის 

თეატრის საგასტროლო რეპერტუარი. უთარიღო. აფხაზეთის 

სახელმწიფო ფილარმონია. საზაფხულო თეატრი.

ქაღალდი საშუალო

27761 103 ქ.თ.დ. 2026

თბილისის წითელი არმიის სახლის მუსიკალური კომედიის 

თეატრის საგასტროლო რეპერტუარი. უთარიღო. აფხაზეთის 

სახელმწიფო ფილარმონია. საზაფხულო თეატრი.

ქაღალდი საშუალო

27762 103 ქ.თ.დ. 2027

თბილისის წითელი არმიის სახლის მუსიკალური კომედიის 

თეატრის საგასტროლო რეპერტუარი. უთარიღო. აფხაზეთის 

სახელმწიფო ფილარმონია. საზაფხულო თეატრი.

ქაღალდი საშუალო



27763 103 ქ.თ.დ. 2028

თბილისის წითელი არმიის სახლის მუსიკალური კომედიის 

თეატრის საგასტროლო რეპერტუარი. უთარიღო. აფხაზეთის 

სახელმწიფო ფილარმონია. საზაფხულო თეატრი.

ქაღალდი საშუალო

27764 103 ქ.თ.დ. 2029

თბილისის წითელი არმიის სახლის მუსიკალური კომედიის 

თეატრის საგასტროლო რეპერტუარი. უთარიღო. აფხაზეთის 

სახელმწიფო ფილარმონია. საზაფხულო თეატრი.

ქაღალდი საშუალო

27765 103 ქ.თ.დ. 2030

ი. გედევანიშვილის " მსხვერპლი". უთარიღო. თანამედროვე 

რევოლუციური თეატრი-სტუდია. სახელმწიფო აკადემიური 

ოპერის თეატრი. რეჟისორი დ. არსენიშვილი, დ.კობახიძე. 

მხატვარი ლ. გუდიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

27766 103 ქ.თ.დ. 2031

ა. ჩეხოვის "დათვი". დ. აწყურელის მიერ გადმოკეთებული "ცოლ-

ქმრობის წინააღმდეგ". 'დრაკონები". "ჭკუისა მჭირს". 1904 წ. 

ორენოვანი ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27767 103 ქ.თ.დ. 2032

ა. ჩეხოვის "დათვი". დ. აწყურელის მიერ გადმოკეთებული "ცოლ-

ქმრობის წინააღმდეგ". 'დრაკონები". "ჭკუისა მჭირს". 1904 წ. 

ორენოვანი ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27768 103 ქ.თ.დ. 2033
Крюковский "Денежные музы". ა, ცაგარლის "ბაიყუში.  1905 წ. 

ორენოვანი ხელნაწერი აფიშა.
ქაღალდი კარგი

27769 103 ქ.თ.დ. 2034

ნ. აზიანის "ფული და ხარისხი". ა. ცაგარლის "ჭკუისა მჭირს". 

1905 წ. სოფ. დიღომის კანცელარიაში. მონაწილეობენ: 

არაგველი, ალელი, გუდაური, ბერიშვილი, გრიგალაშვილი და 

სხვ. ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27770 103 ქ.თ.დ. 2035
"ძუნწი". "პარტია-პურტია". 1914. საგარეჯოს თეატრი. 

ხელნაწერი აფიშა.
ქაღალდი საშუალო

27771 103 ქ.თ.დ. 2036

"ხანუმა". 1915 წ. ლ. ვაშაკიძისა და ვ. მგლობლიშვილის 

მონაწილეობით. არსენალის ახალ. მუშათა კლუბში. ხელნაწერი 

აფიშა ქართულ და სომხურ ენებზე.

ქაღალდი კარგი

27772 103 ქ.თ.დ. 2037

შ. დადიანის "შურის-ძიება". "მშვიდობით ოცნება". 1917 წ. 

მონაწილეობენ: ელო ანდრონიკაშვილი, შალვა დადიანი, დ. 

ჩხეიძე, ვ. ჭიქია. ყოფილი სახელოსნო კლუბი. ხელნაწერი აფიშა. 

ქაღალდი მძიმე

27773 103 ქ.თ.დ. 2038

ა. ცაგარლის "ხანუმა". 1918 წ. სად. გურჯაანში. წარმოდგენილი 

იქნება ადგილობრივ სცენის მოყვარეთა მიერ. ხელნაწერი 

აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27774 103 ქ.თ.დ. 2039

ნ. შიუკაშვილის "მთის ზღაპარი". 1919 წ. პირველად ხონის 

სცენაზე. რეჟისორი: ა. ყალიბეგაშვილი. ხონის დრამატული 

საზოგადოება. ალ. ყალიბეგაშვილის ბენეფისი.  ხელნაწერი 

აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27775 103 ქ.თ.დ. 2040

ა. ცაგარლის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1919 წ. რეჟისორი ვ. 

ადამიძე. კიევის განრიზონის წითელი რაზ. კლუბში კიევის 

ქართული კოლონიის დრამატული დასის მიერ წარმოდგენილი 

იქნება ქარულ ენაზე. ორენოვანი ხელნაწერი აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

27776 103 ქ.თ.დ. 2041

შ. დადიანის "საშინელი შურის ძიება". ქორელის "სხვის 

ლოგინში". 1921 წ. ღანირ-ჭავანი. გრიშა ელიავას ეზოში. სანდრო 

ყალიბეგაშვილის მონაწილეობით. საღამოს დიასახლისი ფატ. 

ელიავა და ეშხა ელიავა. ხელნაწერი საღამო. 

ქაღალდი კარგი

27777 103 ქ.თ.დ. 2042

ერთწმინდელის "სიკვდილით დასჯა". 1922 წ. ქართველი 

კურსანტების სამხედრო სკოლის საღამო. იწთელ არმიელთა 

ცენტრალურ კლუბში. მსახიობ ა. ლოლუას მონაწილეობით. 

შესრულებული იქნება რევოლუციური და სახლახო სიმღერები. 

ხელნაწერი აფიშა შესრულებულია საარტ. განყ. კურსანტ ვას. 

ჯინჭარაძის მიერ. 

ქაღალდი საშუალო



27778 103 ქ.თ.დ. 2043

"დაჭრილი ორბი". "საშინელი შურისძიება". ა. ცაგარლის 

"მათიკო". 1923 წ. ავჭალის წყალსადენის თეატრი. გაზაფ, 

სეზონის გახსნა. მსახიობ მ. სულთანიშვილის მონაწილეობით. 

რეჟისორი მ. სულთანიშვილი. დაუკრავს ორკესტრი კ. 

რამიშვილის ხელმძღვანელობით. ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27779 103 ქ.თ.დ. 2044

შ. დადიანის "შურის-ძიება". შ. საფაროვის "მკვდრები-სდგებიან". 

1923 წ. ს. წყნეთის კლუბში. რეჟისორი შ. საფაროვი. ხელნაწერი 

აფიშა

ქაღალდი მძიმე

27780 103 ქ.თ.დ. 2045
ერთაწმინდელის "სიკვდილით დასჯა". 1923 წ. რეჟისორი მ. 

სულთანიშვილი. ხელნაწერი აფიშა.
ქაღალდი მძიმე

27781 103 ქ.თ.დ. 2046

"დაჭრილი ორბი". "სტუდენტი იუბკაში". 1923 წ. რეჟისორი: მ. 

სულთანიშვილი. სოფ. დიღომი. მე-4 რაიონის კულბთან 

არსებული დრამატული წრე. ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27782 103 ქ.თ.დ. 2047

ჭანტურიაშვილის "ბურუსი". 1923 წ. რეჟისორი მ. 

სულთანიშვილი. ს. გოჩიაშვილისა და მ. სულთანიშვილის 

მონაწილეობით. ავჭალის წყალსადენის კლუბი. ხელნაწერი 

აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27783 103 ქ.თ.დ. 2048

ვ. გუნიას "რაც არ გერგება, არ შეგერგება". დ. აწყურელის "ცოლ-

ქმრობის წინააღმდეგი". ვად. შოშირიშვ. "სტუდენტი იუბკაში". 

1923 წ. რეჟისორი მ. სულთანიშვილი. ავჭალის წყალსადენის 

კლუბი. ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27784 103 ქ.თ.დ. 2049

ცაგარლის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1923 წ. ავჭალის 

წყალსადენის კლუბის ადგილობრივი დასისა და მსახიობ მ. 

სულთანიშვილის მონაწილეობით. 

ქაღალდი საშუალო

27785 103 ქ.თ.დ. 2050

ა. ცაგარლის "ციმბირელი". 1923 წ. რეჟისორი: მ. 

სულთანიშვილი. ამხ. კ. ივანიშვილი კარში გაწვევის გამო. 

ავჭალის წყალსადენის კლუბი. ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი კარგი

27786 103 ქ.თ.დ. 2051 "ხანუმა". 1923 წ. ხელნაწერი აფიშა სომხურ ენაზე. ქაღალდი საშუალო

27787 103 ქ.თ.დ. 2052

მ. ქორელის "საშინელი შურისძიება ანუ შვილი თუ საყვარელი". 

ა. ცაგარლის "ტიგრან შკაბში". 1924 წ.  ავჭალის წყალსადენის 

კლუბი. ხელმძღვანელი მ. სულთანიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

27788 103 ქ.თ.დ. 2053

ვ. ირეკლის "დამარცხებული". 1924 წ. ხელმძღვანელი: მ. 

სულთანიშვილი. რევოლუიური დრამა წარმოდგენილი ავჭალის 

წყალსადენის კლუბში, ადგილობრივი ქართული დრამატული 

წრის მიერ. ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27789 103 ქ.თ.დ. 2054

ს. ილორელის "რევოლუციის ნაპერწკალი". ბოჭორიშვილის 

"ტიგრანა შკაფში". "სტუდენტი იუბკაში". 1925 წ. ს. გორის რკ.გზ. 

ამხ. ვ. ვაშაკიძის სახ. მუშათა კლუბში. ხელმძღვანელი მ. 

სულთან. ხელნაწერი აფიშა

ქაღალდი მძიმე

27790 103 ქ.თ.დ. 2055

"პატარა კახი". "მსხვერპლი". "არივ დარია". 1925 წ. რეჟისორი: მ. 

სულთანიშვილი. მე-6 უბნის ამხ. ლენინის სახ. კლუბი. 

ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27791 103 ქ.თ.დ. 2056

კ. მესხის "მელანიას ოინები". 1925 წ. ხელმძღვ. მ. 

სულთანიშვილი. მელანოს როლს შეასრულებს ს. გოგაშვილი. მე-

6 უბნის ამხ. ლენინის სახ. კლუბი. ხელნაწერი აფიშა. 

ქაღალდი მძიმე

27792 103 ქ.თ.დ. 2057

ცაგარლის "წითელ წალკოტში". ცაგარლის "იონბაზი". 

ბოჭორიშვილის "სტუდენტი იუბკაში". 1925 წ. სოფ. კავთისხევის 

კლუბი. მე-6 უბანთან არსებული დრამ-წრის მიერ. 

ხელმძღვანელი: მ. სულთანიშვილი. ხელნაწერი აფიშა. 

ქაღალდი საშუალო

27793 103 ქ.თ.დ. 2058

ა. ყაზბეგის "ყაჩაღი არსენა". "მე თუ არა - შენც არა". 1925 წ. 

ხელმღვანელი მ. სულთანიშვილი. გაიმართება ამხ. კარაევის სა. 

მუშათა კლუბში საზღვაო ფლოტის სასარგებლოდ. ხელნაწერი 

აფიშა ქართულ, რუსულ და არაბულ ენებზე.

ქაღალდი საშუალო



27794 103 ქ.თ.დ. 2059

ს. ახალციხელის "ობოლი". "ცოცხალი გაზეთი". "თავისუფალი 

ვარჯიში". 1927 წ. გორის რკ. გზ. ამხ. ვ. ვაშაკიძის მუშათა 

კლუბში. ხელმძღვანელუ მ. სულთანიშვილი.  ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27795 103 ქ.თ.დ. 2060
აკაკი წერეთლის "კინტო". 1929 წ. კინტოს როლში ქსენია 

ლორია. ხელნაწერი აფიშა.
ქაღალდი კარგი

27796 103 ქ.თ.დ. 2061

А. Н. Островский "Без вины Виноватые". 1936 წ. რეჟისორი: მ.  

სულთანიშვილი. რ. ტერტეროვას მხატვრული გაფორმებით. 

სპექტაკლი ეძღვნება ს. ე. ლევესტამის სასცენო მოღვაწეობის 25 

და ნ. ვ. შაგუბატოვას 35 წლის იუბილეს. Клуб Грузинской конторы 

госбанка. ხელნაწერი აფიშა რუსულ ენაზე. 

ქაღალდი საშუალო

27797 103 ქ.თ.დ. 2062
ა. ცაგარლის "რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". ვ. ბალანჩივაძის 

"უბედური დღე" უთარიღო. ხელნაწერი აფიშა. 
ქაღალდი საშუალო

27798 103 ქ.თ.დ. 2063

"ქვეყნის სამართალი". უთარიღო. რეჟისორი: მ. სულთანიშვილი. 

მე-6 უბნ. სალიანდაგო ნაწილის ლენინის სახელობის კლუბში. 

ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27799 103 ქ.თ.დ. 2064

ს. გედევანიშვილის "მსხვერპლი". უთარიღო. წითელ 

არმიერლთა ცენტრალური კლუბის დარბაზში. მონაწილეობენ: 

დავითაშვილი, ბეჟანიშვილი და სხვ. მ. სულთანიშვილის 

დადგმა. ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27800 103 ქ.თ.დ. 2065

"Раненный Орел", "Милая Спутница", "Нелепый Слуга", "Я умер". 

უთარიღო. ოქტომბრის რევოლუციის სახელობის კლუბი. 

ხელნაწერი აფისა რუსულ ენაზე. 

ქაღალდი მძიმე

27801 103 ქ.თ.დ. 2066

გ. სუნდუკიანის  "პეპო". უთარიღო. რეჟისორ მ. სულთანიშვილის 

ბენეფისი. შაუმიანისა და ჯაფარიძის სახელობის მუშათა კლუბი. 

რეჟისორი სულთანიშვილი. ხელნაწერი აფიშა რუსულ ენაზე

ქაღალდი მძიმე

27802 103 ქ.თ.დ. 2067

ექიმ არჩილ სავანელის "შავი წერილი". უთარიღო. რეჟისორი მ. 

კვალიაშვილი. აფიშაზე მითითებულია: "საუკეთესო ძალებით 

დადგმულ იქნება ორიგინალური ჯერ არ დადგმული დრამა "ვ. 

მაჩაბლის" ცხოვრებიდ". ქ. ხაშურის მუშათა კლუბში. ხელნაწერი 

აფიშა. 

ქაღალდი მძიმე

27803 103 ქ.თ.დ. 2068

"მუშა და კაპიტალისტი". უთარიღო. რეჟისორი დ. ჩარკვიანი. 

ქართული დრამის მსახიობები ნაძალადევის მუშათა კლუბში. 

ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27804 103 ქ.თ.დ. 2069

ა. ცაგარლის "ხანუმა". უთარიღო. რესპ. სახ. არტისტის 

ელისაბედ ჩერქეზიშვილის მონაწილეობით. მ. სულთანიშვილის 

დადგმა. სახბანკის საქკანტორის კლუში. ხელნაწერი აფიშა

ქაღალდი საშუალო

27805 103 ქ.თ.დ. 2070

ს. ერთაწმინდელის დაჭრილი "დაჭრილი ორბი". ჩეხოვის 

"ხოსიას ღელე". უთარიღო. მ. სულთანიშვილის დადგმა. 

წითელი არმიის ცენტრ. კლუბი. ხელნაწერი აფიშა

ქაღალდი საშუალო

27806 103 ქ.თ.დ. 2071
ჰაჯიბეკოვის "არშინ-მალ-ალან". უთარიღო. Клуб Сигнахсого 

Ариян-национального Совъта. ხელნაწერი აფიშა რუსულ ენაზე. 
ქაღალდი საშუალო

27807 103 ქ.თ.დ. 2072

ა. წერეთლის "პატარა კახი". "ახირებული რაზმაძე". "მეთუარა 

შენც არა". უთარიღო. მ. სულთანიშვილის მონაწილეობითა და 

ხელმძღვანელობით. ავჭალის წყალსადენის კლუბი. ხელნაწერი 

აფიშა. 

ქაღალდი მძიმე

27808 103 ქ.თ.დ. 2073

"როს ნადიმობდნენ" - რეჟისორი სულთანიშვილი. შ. დადიანის 

"წითელი ღენერალი" - რეჟისორი: ხუდარ. ვარნაზოვის "მათ 

რიცხვში" - რეჟისორი ვ. ვარნაზოვი. უთარიღო. 

ინტერნაციონალური საღამო სეირნობით. შაუმიანისა და 

ჯაფარიძის სახელობის ავჭალის წყალ-სადენის კლუბი. 

ხელნაწერი აფიშა 

ქაღალდი მძიმე

27809 103 ქ.თ.დ. 2074

შ. დადიანის "საშინელი შურის ძიება ანუ შვილი თუ საყვარელი". 

"მე თუ არა შენც არა". უთარიღო. მსახიობ მ. სულთანიშვილის 

მონაწილეობით. ზაჰესის მუსათა კლუბში. ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო



27810 103 ქ.თ.დ. 2075

"მაღაროს უმფროსი მუშა". "პრიკაშჩიკი შკაფში". "ღამე 

ლაზარეთში №33". უთარიღო. ქალი ბაბილას, ამ. ვარნაზოვის, 

სულთანიშვილისა და ჯაბიაშვილის მონაწილეობით. ავჭალის 

წყალსადენის კლუბში. ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

27811 103 ქ.თ.დ. 2076 "ხანუმა". უთარიღო. ხელნაწერი აფიშა სომხურ ენაზე. ქაღალდი საშუალო

27812 103 ქ.თ.დ. 2077 "ხანუმა". უთარიღო. ხელნაწერი აფიშა სომხურ ენაზე. ქაღალდი საშუალო

27813 103 ქ.თ.დ. 2087

Царская и красная армия в песнях. უთარიღო. ვ. ალექსი-

მესხიევის დადგმა. აფიშაზე წარმოდგენილია სპექტაკლის სქემა 

13 ნაწილად. მ.მ. სინიაკოვის მხატვრობა. ხელნაწერი აფიშა 

რუსულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

27814 103 ცხ.თ. 674

სოფოკლეს "ანტიგონე". 1974-75 წწ. სეზონი. ცხინვალის 

თეატრის ოსური დასი. რეჟისორი ა. ჩხარტიშვილი, მხატვარი რ. 

ჩოჩიევი. ა. ნ. ოსტროვსკის "შინაურები ვართ, მოვრიგდებით". 

ქართული დასი. უშ. შნდიაშვილის დადგმა. მხატვარი ვ. ვოლსკი. 

ცხინვალის თეატრის დღე აკაკი ხორავას სახელობის მსახიობის 

სახლში.

ქაღალდი საშუალო

27815 103 ცხ.თ. 675

საქალაქო და სარაიონო თეატრების დათვალიერების 

რეპერტუარი. უთარიღო. სტალინირის კ. ხეთაგუროვის სახელ. 

ქართული თეატრი. გ. ლაღიძის დადგმები. მხატვრები: დ. 

მირიანაშვილი და ნ. კილოსანიძე. 

ქაღალდი საშუალო

27816 103 ცხ.თ. 676

საქალაქო და სარაიონო თეატრების დათვალიერების 

რეპერტუარი. უთარიღო. სტალინირის კ. ხეთაგუროვის 

სახელობის ქართული თეატრი. აფიშა ოსურ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

27817 103 თლ.თ 954
სეზონის რეპერტუარი და დასის შემადგენლობა. 1933-34 წწ. 

თელავის სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი საშუალო

27818 103 თლ.თ 955

მიქავას და აბაშიძის "უკვდავება". 1940 - 1941 წწ. ს. ორჯონიკიძის 

სახ. თელავის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ. როსება. 

მხატვარი დ. ბალარჯიშვილი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27819 103 თლ.თ 956
სეზონის რეპერტუარი. 1951 - 1952 წწ. ს. ორჯონიკიძის სახ. 

თელავის სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი საშუალო

27820 103 თლ.თ 957

გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული სინანული", რეჟისორი ო. 

ანდრონიკაშვილი.  ი. ჯავახიშვილის "ქორწილი სოფელში", 

რეჟისორი შ. მჟავანაძე. ს. ორჯონიკიძის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო თეატრის წარმოდგენები

ქაღალდი საშუალო

27821 103 სღ.თ. 173

გ. ერისთავის "ძუნწი". 1950-51 წწ. სეზონი. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი. რობერტ ქართველიშვილის დადგმა. 

მხატვარი გ. ნადარეიშვილი. ქართული თეატრის აღდგენის 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო. 

ქაღალდი საშუალო

27822 103 სღ.თ. 174

გ. ერისთავის "ძუნწი". 1950-51 წწ. სეზონი. სიღნაღის 

სახელმწიფო თეატრი. რობერტ ქართველიშვილის დადგმა. 

მხატვარი გ. ნადარეიშვილი. ქართული თეატრის აღდგენის 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო. 

ქაღალდი საშუალო

27823 103 სღ.თ. 175

ა. ჩხაიძის "როცა ქალაქს სძინავს". 1976 წელი.სიღნაღის 

სახალხო თეატრი. რეჟისორი კ.მახარაშვილი. მხატვარი გ. 

დანიელაშვილი. გასტროლი ა. ხორავას სახ. მსახიობის სახლში.

ქაღალდი კარგი

27824 103 სღ.თ. 176
ვ. გორგანელის "ფორე". 1977 წელი. სიღნაღის სახალხო 

თეატრი. გასტროლი ა. ხორავას სახელობის მსახიობის სახლში.
ქაღალდი კარგი

27825 103 სღ.თ. 177

ა. გეწაძის "ბატალიონი 116". 1986 წელი. სიღნაღის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  მ. ვაშაკიძე. მხატვარი თ. სუმბათაშვილი. 

გასტროლი ა. ხორავას სახელობის მსახიობის სახლში.

ქაღალდი კარგი



27826 103 სღ.თ. 178

ა. გეწაძის "ბატალიონი 116". 1986 წელი. სიღნაღის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი  მ. ვაშაკიძე. მხატვარი თ. სუმბათაშვილი. 

გასტროლი ა. ხორავას სახელობის მსახიობის სახლში.

ქაღალდი კარგი

27827 103 გჯ.თ 138

ბეგლარ ნარეკლიშვილის "უქნარა". 1990-91 წწ. სეზონი. 

გურჯაანის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ლ. 

ზარდიაშვილი. მხატვარი მ. ბაცინა.  მონაწილეობენ: მადონა 

კობახიძე, რეზო ყოჩაშვილი და სხვ. 

ქაღალდი საშუალო

27828 103 გჯ.თ 139

გ. ნახუცრიშვილისა და ბ. გამრეკელის "ნაცარქექია". 1991-92 წწ. 

სეზონი. გურჯაანის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი. ნ. 

იონათამიშვილის დადგმა. მხატვარი ვ. დონდოლაძე. 

მონაწილეობენ: ლ. ზარდიაშვილი, ზ. გოგლიძე და სხვ.

ქაღალდი საშუალო

27829 103 გჯ.თ 140

გ. ნახუცრიშვილი "კომბლე". უთარიღო. გურჯაანის თოჯინების 

სახელმწიფო თეატრი. ლ. ზარდიაშვილისა და გ. იაქაშვილის 

დადგმა. მხატვარი მ. ციცქიშვილი. მონაწილეობენ: ლ. 

ზარდიაშვილი, ს. მაზანაშვილი და სხვ.

ქაღალდი საშუალო

27830 103 კლბ 221

ს.ერთაწმინდელის "სიკვდილი ჩრდილოეთში". გ.ერისთვის 

"ძუნწი". 1922 წ.  გორის მუშათა კლუბი. ს. გრიქუროვის 

მონაწილეობით.

ქაღალდი მძიმე

27831 103 კლბ 222

ნიკო შიუკაშვილის "სიმახინჯე". 1925 წ.  რეჟისორი აბდუშელი. 

გორის საზაფხულო კლუბი. მონაწილეობენ დ. აბდუშელი და 

მღებროვა.

ქაღალდი საშუალო

27832 103 კლბ 223

შ.დადიანის " შენი ჭირიმე".   1925 წ. რეჟისორი 

მ.სულთანიშვილი. სად. გორის რკ. გზის ამხ. ვ. ვაშაკიძის სახ. 

მუშათა კლუბი. ადგილობრივი დრამ-წრის წარმოდგენა.

ქაღალდი საშუალო

27833 103 კლბ 224

ცაგარლის “ციმბირელი”. 1926 წ. მონაწილეობს 

მ.სულთანიშვილი.  ს. გორის რკ.გზ.ამხ.ვ.ვაშაკიძის მუშათა 

კლუბი.  ადგილობრივი დრამ-წრის წარმოდგენა. 

ქაღალდი საშუალო

27834 103 კლბ 225

ცაგარლის “ციმბირელი”. 1926 წ. მონაწილეობს 

მ.სულთანიშვილი.  ს. გორის რკ.გზ.ამხ.ვ.ვაშაკიძის მუშათა 

კლუბი.  ადგილობრივი დრამ-წრის წარმოდგენა. 

ქაღალდი საშუალო

27835 103 კლბ 226

ი,გედევანიშვილის “მსხვერპლი”. 1926 წ. რეჟისორი 

მ.სულთანიშვილი. ს.გორის რკინის გზის ამხ. ვ.ვაშაკიძის 

სახლობის მუშათა კლუბი. ამავე კლუბთან არსებული ქართული 

დრამ-წრე. 

ქაღალდი საშუალო

27836 103 კლბ 227
დადიანის “გეგეჭკორი” .  1926 წ. გორის მუშათა ცენტრ. კლუბი. 

ადგილობრივი დრამ-წრე.
ქაღალდი საშუალო

27837 103 კლბ 228
ი. გედევანიშვილის "მსხვერპლი". 1926 წ. მუშათა კლუბი. 

რეჟისორი პ. იარალი. ქ. სიღნაღი
ქაღალდი მძიმე

27838 103 კლბ 229
ი. ბოხუას "ძმის მკვლელი". 1926 წ. მუშათა კლუბი. რეჟისორი პ. 

იარალი.  ქ. სიღნაღი
ქაღალდი მძიმე

27839 103 კლბ 230

ლურჯ-ხალხთა კოლექტივის მეხუთე გამოსვლა "ცოცხალი 

გაზეთი". პროგრამა. 1926 წ. მუშათა კლუბი. რეჟისორი პ. 

იარალი. ქ. სიღნაღი

ქაღალდი მძიმე

27840 103 კლბ 231

 ტ.რამიშვილის “მეზობლები”. 1926- 27 წწ.  სეზონის 

რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. ხელმძღვანელი 

მ.სულთანიშვილი. რეპერტუარი.  სად.გორის რკინის გზის ამხ. 

ვალ. ვაშაკიძის სახ. მუშათა კლუბი. 

ქაღალდი საშუალო

27841 103 კლბ 232

ნ.აზიანის “ფული და ხარისხი” . 1927 წ. ხელმძღვანელი 

მ.სულთანიშვილი. სად.გორის რკ.გზ. ამხ. ვ.ვაშაკიძის 

სახელობის  მუშათა კლუბი. ადგილობრივი დრამ-წრე.

ქაღალდი საშუალო

27842 103 კლბ 233

ავქ.ცაგარელის “რაც გინახავს ვეღარ ნახავ”. 1927 წ.  

ხელმძღვანელი მ.სულთანიშვილი. სად.გორის რკ.გზ.ამხ. ვ. 

ვაშაკიძის სახელობის მუშათა კლუბი. ადგილობრივი დრამ-წრე. 

მონაწილეობენ: ან. ელიოზაშვილი, ვ. მაისურაძე, მ. 

ვარძელაშვილი და სხვ.

ქაღალდი საშუალო



27843 103 კლბ 234

ალ.იასაღის “მწუხრის ლეგენდა” . 1927 წ. ხელმძღვანელი 

მ.სულთანიშვილი.  სად.გორის რკ.გზის ამხ.ვ.ვაშაკიძის სახ. 

მუშათა კლუბი.  ადგილობრივი დრამ-წრე.

ქაღალდი მძიმე

27844 103 კლბ 235

შ.დადიანის “შენი ჭირიმე”.   1927 წ. ხელმძღვანელი  

მ.სულთანიშვილი. სად.გორის რკ.გზ. ამხ. ვ. ვაშაკიძის სახ. 

მუშათა კლუბი. ადგილობრივი დრამ-წრე.

ქაღალდი მძიმე

27845 103 კლბ 236

"უდანაშაულოდ განდევნილი" თარგმანი- ვაზრიკასი. 1927 წ. 

რეჟისორი მ.სულთანიშვილი.  ს. გორის რკ.გზ. ამხ ვაშაკიძის სახ. 

კლუბი.  ადგილობრივი დრამ-წრე.

ქაღალდი მძიმე

27846 103 კლბ 237

ავქ.ცაგარელის “რაც გინხავს ვეღარ ნახავ”. 1927 წ. მონაწილეობს 

მ.სულთანიშვილი. სად.გორის რკ.გზ.ამხ. ვ. ვაშაკიძის 

სახელობის მუშათა კლუბი.  ადგილობრივი დრამ-წრე.

ქაღალდი მძიმე

27847 103 კლბ 238

ნ.აზიანის “ფული და ხარისხი” . 1927 წ. ხელმძღვანელი 

მ.სულთანიშვილი. სად.გორის რკ.გზ. ამხ. ვ.ვაშაკიძის 

სახელობის  მუშათა კლუბი.  ადგილობრივი დრამ-წრე.

ქაღალდი საშუალო

27848 103 კლბ 239

ალ.იასაღის “მწუხრის ლეგენდა” . "სტუდენტი იუბკაში". 1927 წ. 

რეჟისორი მ.სულთანიშვილი. სად.გორის რკ.გზის 

ამხ.ვ.ვაშაკიძის სახ. მუშათა კლუბი.

ქაღალდი საშუალო

27849 103 კლბ 240

 აზიანის " გაცრუებული იმედი". "სიყვარულის ძალა". 1927 წ. 

სტეფანე გრიქუროვის საპატივცემულო საღამო.  გორის ცენტ. 

მუშათა კლუბი.  ვ. ხოზბერიძისა და შ. გომელაურის 

მონაწილეობით.

ქაღალდი საშუალო

27850 103 კლბ 241

შალვა დადიანის "მოქნილი ყბა". 1931-32 წ. სეზონი. 

გადმოკეთებულია მ. ხერხეულიძის მიერ. რეჟისორი მიხ. 

ხერხეულიძე. თანაშემწე ნ. ინასარიძე.  გორის პროფკავშირების 

კლუბი. პრემიერა. 

ქაღალდი საშუალო

27851 103 კლბ 242
ს.ერთაწმინდელის"ცეკვა ბებუთით".  1931-32 წ სეზონი. 

რეჟისორი მ.ხერხეულიძე. გორის პროფკავშირების კლუბი. 
ქაღალდი საშუალო

27852 103 კლბ 243

ავქ. ცაგარლის " რაც გინახავს ვეღარ ნახავ". 1936 წელი. 

რეჟისორი ილ.ქაჯაია. მხატვარი ალ.დვალი. სად. გორის რკ. 

გზის მუშათა კლუბი. 

ქაღალდი საშუალო

27853 103 კლბ 244

გ. სუნდუკიანის "პეპო". 1936 წ. ვოროშილოვის სახ. კლუბი. მუშა 

მსახიობის, პავლე თათევოსიანის მოღვაწეობის აღსანიშნად. 

ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27854 103 კლბ 245

გ. სუნდუკიანის "პეპო". 1936 წ. ვოროშილოვის სახ. კლუბი. მუშა 

მსახიობის, პავლე თათევოსიანის მოღვაწეობის აღსანიშნად. 

ორენოვანი აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

27855 103 კლბ 246

ტ.რამიშვილის "მეზობლები". უთარიღო. ხელმძღვანელი 

მ.სულთანიშვილი. ს.გორის რკ.გზის ვ.ვაშაკიძის სახელობის 

მუშათა კლუბი. დრამწრის შემადგენლობა. რეპერტუარი. 

ქაღალდი საშუალო

27856 103 კლბ 247

ს. ილორელის " რევოლუციის ნაპერწკალი".  ვ. გუნიას "არივ 

დარია". უთარიღო. რეჟისორი მ.სულთანიშვილი. გორის მუშათა 

ცენტრალური კლუბი. 

ქაღალდი მძიმე

27857 103 კლბ 248

ტ.რამიშვილის "მეზობლები". უთარიღო. ხელმძღვანელი 

მ.სულთანიშვილი. ს.გორის რკ.გზის ვ.ვაშაკიძის სახელობის 

მუშათა კლუბი. 

ქაღალდი საშუალო

27858 103 კლბ 249

ა. ნიკიტინის " დამნაშავეა?" უთარიღო. ხელმძღვანელი 

მ.სულთანიშვილი.  სად.გორის რკ.გზ.ამხ. ვ. ვაშაკიძის მუშათა 

კლუბი. 

ქაღალდი საშუალო

27859 103 კლბ 250

ვ. გუნიას "რა ჩემი საქმეა 16 წლის ქალი".  ვ. გუნიას "არც აქეთ და 

არც იქით". უთარიღო. ხელმძღვანელი  მ. სულთანიშვილი. სად. 

გორის რკ. გზ. ამხ. ვ. ვაშაკიძის სახელობის მუშათა კლუბი. 

ქაღალდი საშუალო

27860 103 კლბ 251
კოტე მესხის " მელანიას ოინები" რეჟისორი მ.სულთანიშვილი. 

გორის რკ.გზ. ამხ. ვ. ვაშაკიძის მუშათა კლუბი. უთარიღო.
ქაღალდი მძიმე

27861 103 კლბ 252

შ.დადიანის “გუშინდელნი". უთარიღო.  ხელმძღვანელი 

მ.სულთანიშვილი.  ანონსი. სად. გორის რკ. გზ. ამხ. ვ. ვაშაკიძის 

სახ. მუშათა კლუბი. 

ქაღალდი მძიმე



27862 103 კლბ 253

სუვოროვის "უდანაშაულოდ განდევნილი". თარგმანი ვაზრიკასი. 

უთარიღო. ხელმძღვანელი  მ.სულთანიშვილისა. ქ. გორის 

მუშათა ცენტრალური კლუბი. 

ქაღალდი კარგი

27863 103 კლბ 254
"ამ დროის გმირები". უთარიღო. ხელმძღვანელი 

მ.სულთანიშვილი. ქ. გორის ცენტრალური მუშათა კლუბი.  
ქაღალდი მძიმე

27864 103 კლბ 255

დ. ჩარკვიანის "ნერონი ანუ ახალი მოძღვრება". უთარიღო. 

რეჟისორი ფშნელი. დ. ჩარკვიანის უკანასკნელი 

გამოსამშვიდობებილი საღამო.  ქ. გორის მუშათა ცენტრ. კლუბი.  

ქაღალდი მძიმე

27865 103 კლბ 256

პ. ირეთლის "ქრისტინე". უთარიღო. ხელმძღვანელი მ. 

სულთანიშვილი. სად. გორის რკ. გზ. ამხ ვ. ვაშაკიძის სახელობის 

მუშათა კლუბი.  სონა ანკარას და მ. სულთანიშვილის 

მონაწილეობით. 

ქაღალდი საშუალო

27866 103 კლბ 257
ა.ცაგარელის თარმნილი "ორი ობოლი". უთარიღო. რეჟისორი რ. 

ფშნელი. ქ. გორის ცენტრალურ მუშათა კლუბი. 
ქაღალდი მძიმე

27867 103 კლბ 258

ი,გედევანიშვილის “მსხვერპლი”. უთარიღო. ხელმძღვანელი 

მ.სულთანიშვილი.  სად.გორის რკინის გზის ამხ. ვ.ვაშაკიძის 

სახლობის მუშათა კლუბი. 

ქაღალდი საშუალო

27868 103 კლბ 259

შ.დადიანის " ბატონი და ყმა" (აღებულია "გლახის 

ნაამბობიდან"). უთარიღო.ხელმძღვანელი დ. ჩარკვიანი. ქალაქ 

გორის მუშათა კლუბი. გორის სამაზრო კულტ-კომისიის დასი.

ქაღალდი მძიმე

27869 103 კლბ 260

ერისთავის "ძუნწი". "სიდედრის ოინები".  

უთარიღო.ხელმძღვანელი მ.სულთანიშვილი. სად. გორის 

რკ.გზ.ამხ. ვ.ვაშაკიძის სახ. მუშათა კლუბი. 

ქაღალდი მძიმე

27870 103 კლბ 261

ს.ერთაწმინდელის "ცისანა". უთარიღო. ხელმძღვანელი 

მ.სულთანიშვილისა. სადგურ გორის რკინიგზის კლუბთან 

არსებული დრამ-წრე. ქ. გორის საბჭოს საზაფხულო თეატრი.  

ქაღალდი მძიმე

27871 103 კლბ 262

პ. ირეთლის "ქრისტინე". უთარიღო. ხელმძღვანელი  

სულთანიშვილი. სად. გორის რკ. გზ. ამხ ვ. ვაშაკიძის სახელობის 

მუშათა კლუბი. 

ქაღალდი მძიმე

27872 103 კლბ 263

ვარნიკას "ქვეყნის სამართალი". უთარიღო. მონაწილეობას 

იღებენ: ვ. მაისურაძე, მ. სულთანიშვილი და სხვ. ვ. მაისურაძის 

საპატივცემულოდ. სად. გორის რკ. გზ. ამხ ვ. ვაშაკიძის 

სახელობის მუშათა კლუბი. 

მძიმე

27873 103 კლბ 264

შ.დადიანის "გეგეჭკორი". უთარიღო. რეჟისორი  

ბ.ლითანიშვილი. გორის მუშათა კლუბი. (ვ. ვაშაკიძის 

სახელობის).  ქ. თბილისის პლეხანოვის სახ. კლუბის დრამ-წრე. 

მონაწილეობენ: ვ. კუდახაშვილი, ა. თოდაძე და სხვ.

ქაღალდი მძიმე

27874 103 კლბ 265

გ.ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო". რეჟისორი   დ. ჯალაღანია. 

მუსიკა კ.ბახტაძე. მხატვარი ა.ზარქუა. პლეხანოვის სახ. კლუბი. 

პრემიერა.  უთარიღო. 

ქაღალდი მძიმე

27875 103 კლბ 266
ქართული ესტრადა. უთარიღო. სადგ. ნავთლუღის რკ. გზ. ამხ. 

მამია ორახელაშვილის სახელ. მუშათა კლუბი. 
ქაღალდი მძიმე

27876 103 კლბ 267

"გაცრუებული იმედი". "დუელი".  უთარიღო. ცენტრალური 

მუშათა კლუბი. "კინტო"  - სადგურ გორის რკინიგზის ამხ. 

ვაშაკიძის სახელობის კლუბის დრამ-წრე.  

ქაღალდი მძიმე

27877 104 ქთ.თ 1481

ე. ტოლერის "ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ", ვ, კირშონის 

"ლიანდაგი გუგუნებს", ლ. დე ვეგას "ცხვრის წყარო". 1928 - 1929 

წწ. ქუთაისი-ბათუმის ქართული დრამის თეატრი კ. 

მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. რეჟისორი  დ. ანთაძე, ვ. 

აბაშიძე. მხატვრები დ. კაკაბაძე, ე. ახვლედიანი, ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი მძიმე



27878 104 ქთ.თ 1482

ე. ტოლერის "ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ", ვ, კირშონის 

"ლიანდაგი გუგუნებს", ლ. დე ვეგას "ცხვრის წყარო". 1928 - 1929 

წწ. ქუთაისი-ბათუმის ქართული დრამის თეატრი კ. 

მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. რეჟისორი  დ. ანთაძე, ვ. 

აბაშიძე. მხატვრები დ. კაკაბაძე, ე. ახვლედიანი, ვ. სიდამონ-

ერისთავი

ქაღალდი საშუალო

27879 104 ქთ.თ 1483

ვ. კირშონის "ლიანდაგი გუგუნებს". 1928 - 1929 წწ. ქუთაისი-

ბათუმის სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით. რეჟისორი  ვ. აბაშიძე. მხატვარი ე. 

ახვლედიანი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27880 104 ქთ.თ 1484

შ. დადიანის "კაკალ გულში". 1928 - 1929 წწ. ქუთაისი-ბათუმის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

მხატვარი პ. ოცხელი. დირიჟორი ა. გველესიანი

ქაღალდი საშუალო

27881 104 ქთ.თ 1485

კ. კალაძის "როგორ". 1928 - 1929 წწ. ქუთაისი-ბათუმის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

რეჟისორი  დ. ანთაძე. მხატვარი ე. ახვლედიანი

ქაღალდი საშუალო

27882 104 ქთ.თ 1486

ლ. დე ვეგას "ცხვრის წყარო". 1928 - 1929 წწ. ქუთაისი-ბათუმის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

რეჟისორი  დ. ანთაძე. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი. 

პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27883 104 ქთ.თ 1487
სეზონის რეპერტუარი. 1928 - 1929 წწ. ქუთაისი-ბათუმის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი საშუალო

27884 104 ქთ.თ 1488

ლ. დე ვეგას "ცხვრის წყარო", ბ. შოუს "წმინდა ქალწული". 1928 - 

1929 წწ. ქუთაისი-ბათუმის სახელმწიფო თეატრი კ. 

მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. რეჟისორი  დ. ანთაძე, ვ. 

აბაშიძე. მხატვარი ვ. სიდამონ-ერისთავი, ი. შარლემანი

ქაღალდი საშუალო

27885 104 ქთ.თ 1489

ე. ტოლერის "ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ", ბ. შოუს "წმინდა 

ქალწული". 1928 - 1929 წწ. ქუთაისი-ბათუმის ქართული 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

რეჟისორი  დ. ანთაძე, ვ. აბაშიძე. მხატვრები დ. კაკაბაძე, ი. 

შარლემანი

ქაღალდი მძიმე

27886 104 ქთ.თ 1490

ე. ტოლერის "ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ", ბ. შოუს "წმინდა 

ქალწული". 1928 - 1929 წწ. ქუთაისი-ბათუმის ქართული 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

რეჟისორი  დ. ანთაძე, ვ. აბაშიძე. მხატვრები დ. კაკაბაძე, ი. 

შარლემანი

ქაღალდი საშუალო

27887 104 ქთ.თ 1491

ბ. შოუს "წმინდა ქალწული". 1928 - 1929 წწ. ქუთაისი-ბათუმის 

ქართული სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით. რეჟისორი  ვ. აბაშიძე. მხატვრები ი. 

შარლემანი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27888 104 ქთ.თ 1492

სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1928 - 1929 წწ. 

ქუთაისი-ბათუმის სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით

ქაღალდი საშუალო

27889 104 ქთ.თ 1493

ვ. კირშონის "ლიანდაგი გუგუნებს". 1928 - 1929 წწ. ქუთაისი-

ბათუმის სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით. რეჟისორი  ვ. აბაშიძე. მხატვარი ე. 

ახვლედიანი

ქაღალდი საშუალო

27890 104 ქთ.თ 1494

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1928 - 1929 წწ. ქუთაისი-

ბათუმის სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით. რეჟისორი  გ. სულიაშვილი. მხატვარი დ. 

კაკაბაძე. დირიჟორი ა. გველესიანი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27891 104 ქთ.თ 1495

შ. დადიანის "კაკალ გულში". 1929 წ. ქუთაისი-ბათუმის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

დირიჟორი ა. გველესიანი. მხატვარი პ. ოცხელი

ქაღალდი საშუალო



27892 104 ქთ.თ 1496

ე. ტოლერის "ჰოპლა ჩვენ ვცოცხლობთ".  ქუთაისი-ბათუმის 

დრამის თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

რეჟისორი  დ. ანთაძე. მხატვარი დ. კაკაბაძე. დირიჟორი ა. 

გველესიანი

ქაღალდი მძიმე

27893 104 ქთ.თ 1497

სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. უთარიღო. 

ქუთაისი-ბათუმის სახელმწიფო დრამის თეატრი კ. 

მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით

ქაღალდი მძიმე

27894 104 ქთ.თ 1498

სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. უთარიღო. 

ქუთაისი-ბათუმის სახელმწიფო დრამის თეატრი კ. 

მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით

ქაღალდი მძიმე

27895 104 ქთ.თ 1499

საგასტროლო რეპერტუარი. 1929 - 1930 წწ. ქართული დრამის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

გასტროლი სახელმწიფო ოპერის თეატრში

ქაღალდი მძიმე

27896 104 ქთ.თ 1500

საგასტროლო რეპერტუარი.  1929 - 1930 წწ. ქართული დრამის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

გასტროლი მოსკოვის კორშის თეატრში

ქაღალდი მძიმე

27897 104 ქთ.თ 1501

საგასტროლო რეპერტუარი.  1929 - 1930 წწ. ქართული დრამის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

გასტროლი მოსკოვის კორშის თეატრში

ქაღალდი მძიმე

27898 104 ქთ.თ 1502

საგასტროლო რეპერტუარი.  1929 - 1930 წწ. ქართული დრამის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

გასტროლი მოსკოვის კორშის თეატრში

ქაღალდი მძიმე

27899 104 ქთ.თ 1503

საგასტროლო რეპერტუარი.  1929 - 1930 წწ. ქართული დრამის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

გასტროლი მოსკოვის კორშის თეატრში

ქაღალდი მძიმე

27900 104 ქთ.თ 1504

საგასტროლო რეპერტუარი.  1930 წ. ქართული დრამის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

გასტროლი მოსკოვის კორშის თეატრში

ქაღალდი მძიმე

27901 104 ქთ.თ 1505

საგასტროლო რეპერტუარი.  1930 წ. ქართული დრამის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

გასტროლი მოსკოვის კორშის თეატრში

ქაღალდი საშუალო

27902 104 ქთ.თ 1506

საგასტროლო რეპერტუარი.  1930 წ. ქართული დრამის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

გასტროლი მოსკოვის კორშის თეატრში

ქაღალდი საშუალო

27903 104 ქთ.თ 1507

საგასტროლო რეპერტუარი.  1930 წ. ქართული დრამის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

გასტროლი მოსკოვის კორშის თეატრში

ქაღალდი საშუალო

27904 104 ქთ.თ 1508

საგასტროლო რეპერტუარი.  1930 წ. ქართული დრამის 

სახელმწიფო თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

გასტროლი მოსკოვის კორშის თეატრში

ქაღალდი საშუალო

27905 104 ქთ.თ 1509
სეზონის რეპერტუარი.  1930 - 1931 წწ. ქართული სახელმწიფო  

დრამა კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი საშუალო

27906 104 ქთ.თ 1510
სეზონის რეპერტუარი.  1930 - 1931 წწ. ქართული სახელმწიფო  

დრამა კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი საშუალო

27907 104 ქთ.თ 1511

ვ. კირშონის "ლიანდაგი გუგუნებს". 1930-31წწ. ქართული 

სახელმწიფო დრამა. კოტე მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. 

ვ. აბაშიძის დადგმა. მხატვარი ელ. ახვლედიანი. მონაწილეობენ 

შ. ღამბაშიძე, ვ. და კ. გოძიაშვილები, ი. დონაური, ა. ქიქოძე, მ. 

მეძმარიაშვილი, ს. ჭელიძე და სხ. 

ქაღალდი საშუალო



27908 104 ქთ.თ 1512
სეზონის რეპერტუარი.  1930 - 1931 წწ. ქართული სახელმწიფო  

დრამა კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი კარგი

27909 104 ქთ.თ 1513

ე. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". ლოპე დე ვეგას "ცხვრის წყარო". დ. 

კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1931 - 1932 წწ. სახელმწიფო 

დრამა კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. მონაწილეობს 

მთელი დასი. საღამო გაიმართა კ. მარჯანიშვილის სასცენო 

მოღვაწეობის 40 წლის აღსანიშნავად

ქაღალდი კარგი

27910 104 ქთ.თ 1514
სეზონის რეპერტუარი. 1931 - 1932 წწ. სახელმწიფო დრამა კ. 

მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი მძიმე

27911 104 ქთ.თ 1515
სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1931 - 1932 წწ. 

სახელმწიფო დრამა კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი მძიმე

27912 104 ქთ.თ 1516
სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1931 - 1932 წწ. 

სახელმწიფო დრამა კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი მძიმე

27913 104 ქთ.თ 1517

სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1931 - 1932 წწ. 

ქართული სახელმწიფო დრამა კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით

ქაღალდი საშუალო

27914 104 ქთ.თ 1518

სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1931 - 1932 წწ. 

ქართული სახელმწიფო დრამა კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით

ქაღალდი საშუალო

27915 104 ქთ.თ 1519

ა. ცაგარელის "ხანუმა". 1932 წ. სახელმწიფო დრამა კ. 

მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. რეჟისორი  დ. ანთაძე. 

დასის შემადგენლობა

ქაღალდი მძიმე

27916 104 ქთ.თ 1520

პ. მერიმეს "აფრიკული სიყვარული". "დაწინაურებული". "სცენა-

შარჟი". 1932 - 1933 წწ. სახელმწიფო დრამა  კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით. საღამო-კონცერტი

ქაღალდი საშუალო

27917 104 ქთ.თ 1521
სეზონის გახსნა. სეზონის რეპერტუარი. 1932 - 1933 წწ. 

სახელმწიფო დრამა  კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი მძიმე

27918 104 ქთ.თ 1522
სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1932 - 1933 წწ. 

სახელმწიფო დრამა კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი საშუალო

27919 104 ქთ.თ 1523
სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 1932 - 1933 წწ. 

სახელმწიფო დრამა კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით
ქაღალდი საშუალო

27920 104 ქთ.თ 1524
ა. ცაგარელის "ციმბირელი". 1933 წ. კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით არსებულ თეატრში. რეჟისორი  ა. წუწუნავა
ქაღალდი საშუალო

27921 104 ქთ.თ 1525
ა. ცაგარელის "ციმბირელი". 1933 წ. კ. მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით არსებულ თეატრში. რეჟისორი  ა. წუწუნავა
ქაღალდი საშუალო

27922 104 ქთ.თ 1526
1933-1934 წლის სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა. 

ქუთასის სახელმწიფო თეატრი
ქაღალდი საშუალო

27923 104 ქთ.თ 1527
არადოვის "ცოლები დავკარგეთ". 1949 წ. ლ. მესხიშვილის სახ. 

ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი. თარგმანი ა. ჩიქვინიძე
ქაღალდი საშუალო

27924 104 ქთ.თ 1528

ი. ვაკელის "გიორგი სააკაძე". 1953 - 1954 წწ. ლ. მესხიშვილის 

სახ. ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. 

ყუშიტაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

27925 104 ქთ.თ 1529

ვ. კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1955 - 1956 წწ. ლ. მესხიშვილის 

სახ. ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  თ. 

ლორთქიფანიძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი

27926 104 ქთ.თ 1530

ლ. გეგეჭკორის "ბრძოლა". 1930 წ. ქ. ქუთაისის აკადემიურ 

თეატრი კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. პიონერთა 

საბავშვო ოპერა. რეჟისორი  ვ. აბაშიძე. მხატვარი პ. ოცხელი

ქაღალდი საშუალო



27927 104 ქთ.თ 1531

ოპერა ვ. გოკიელის "წითელქუდა". 1970 წ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის ქუთაისის ფილიალი. რეჟისორი  გ. გაჩეჩილაძე. 

ლიბრეტო გ. აბაშიძე. დირიჟორები თ. კობახიძე და ა. 

მაჭავარიანი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

27928 104 ქთ.თ 1532

ოპერა პ. ჩაიკოვსკის "ევგენი ონეგინი". 1971 - 1972 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის ქუთაისის ფილიალი. 

რეჟისორი  გ. გაჩეჩილაძე. ლიბრეტო პ. ჩაიკოვსკი და კ. 

შილოვსკი. დირიჟორი თ. ჭუმბურიძე. მხატვარი კ. კუკულაძე. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27929 104 ქთ.თ 1533

ბალეტი ლ. პერტელის "ბებია და შვილიშვილი". 1972 - 1973 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის ქუთაისის ფილიალი. 

დირიჟორები თ. კობახიძე, . ჭუმბურიძე. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

27930 104 ქთ.თ 1534

ოპერა ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1974 - 1975 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის ქუთაისის ფილიალი. რეჟისორი  გ. გაჩეჩილაძე. 

დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27931 104 ქთ.თ 1535

ოპერა ჯ. ვერდის "რიგოლეტო". 1974 - 1975 წწ. ზ. ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის ქუთაისის ფილიალი. რეჟისორი  გ. გაჩეჩილაძე. 

დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27932 104 ქთ.თ 1536

ბალეტი И. Морозов "доктор айболит" - მოროზოვის "ექიმი 

აიბოლიტი". 1974 - 1975 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 

ქუთაისის ფილიალი. რეჟისორი  ნ. მახათელი. დირიჟორი თ. 

ჭუმბურიძე. მხატვარი ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27933 104 ქთ.თ 1537

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1975 - 1976 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის ქუთაისის ფილიალი. 

რეჟისორი  მ. ხითარიანი. დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვარი ვ. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27934 104 ქთ.თ 1538

ბალეტი ბ. ასაფიევის "ბახჩისარაის შადრევანი". 1975 - 1976 წწ. 

ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის ქუთაისის ფილიალი. 

რეჟისორი  მ. ხითარიანი. დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვარი ვ. 

ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27935 104 ქთ.თ 1539

ოპერა ჯ. პუჩინის "ტოსკა". 1975 - 1976 წწ. ზ. ფალიაშვილის სახ. 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის ქუთაისის ფილიალის დადგმა საქართველოს 

პროფსაბჭოს კულტურის სასახლის შენობაში. რეჟისორი  ვ. 

ნიკოლაძე. დირიჟორი რ. ხურცილავა. მხატვარი ნ. 

გაფრინდაშვილი

ქაღალდი კარგი

27936 104 ქთ.თ 1540

ოპერა ო. თაქთაქიშვილის "მინდია". 1978 - 1979 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის ქუთაისის ფილიალი. 

რეჟისორი  ზ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი თ. კობახიძე, რ. 

ხურცილავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო

27937 104 ქთ.თ 1541

ოპერა ო. თაქთაქიშვილის "მინდია". 1978 - 1979 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის ქუთაისის ფილიალი. 

რეჟისორი  ზ. ანჯაფარიძე. დირიჟორი თ. კობახიძე, რ. 

ხურცილავა. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი საშუალო



27938 104 ქთ.თ 1542

ბალეტი ჟ. ბიზეს და რ. შჩედრიკის "კარმენ-სუიტა". 1979 - 1980 

წწ. ზ. ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის ქუთაისის ფილიალი. 

რეჟისორი  ლ. ბაბკოვა. დირიჟორი თ. კობახიძე. მხატვარი ი. 

ასკურავა. სარეჟისორო სამმართველოს უფროსი ი. ოცხელი. 

პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27939 104 ქთ.თ 1543

ოპერა ა. ანდრიაშვილის "კაკო ყაჩაღი". 1987 - 1988 წწ. ზ. 

ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის ქუთაისის ფილიალი. 

რეჟისორი  გ. გაჩეჩილაძე. დირიჟორი თ. ჭუმბურიძე. მხატვარი 

ი. ასკურავა. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27940 104 რნ.თ 661

გ. ბათიაშვილის "ლალი, სიყვარული და სხვები". 1979 წელი. 

დუშეთის სახალხო თეატრი.  გასტროლი ა. ხორავას სახელობის 

მსახიობის სახლში.

ქაღალდი კარგი

27941 104 რნ.თ 662

გ. ბათიაშვილის "ლალი, სიყვარული და სხვები. 1979 წელი. 

დუშეთის სახალხო თეატრი.  გასტროლი ა. ხორავას სახელობის 

მსახიობის სახლში.

ქაღალდი კარგი

27942 104 რნ.თ 663

ვსევოლოჟსკის "წარჩინებული ცოლი". 1939 წელი. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი დ. ყიფიანი. მხატვარი ა. 

გოგიჩაიშვილი.

ქაღალდი კარგი

27943 104 რნ.თ 664

მ.კოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი". 1939 წელი. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  გ. გეგენავა. მხატვარი  ა. 

გოგიჩაიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

27944 104 რნ.თ 665
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 1939 წლის სარეპერტუარო 

აფიშა.
ქაღალდი მძიმე

27945 104 რნ.თ 666
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 1942 წლის სარეპერტუარო 

აფიშა.
ქაღალდი საშუალო

27946 104 რნ.თ 667

მ.კოჩარიანის "ბრმა მუსიკოსი". 1942 წელი. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  პ. შაფათავა. მხატვარი  

გ.ხმალაძე.

ქაღალდი საშუალო

27947 104 რნ.თ 668

ი. ჯავახიშვილის "ნორჩი გმირი". 1943 წელი. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  მ. ჩხეიძე. მხატვარი  ო. 

ხუციშვილი.

ქაღალდი საშუალო

27948 104 რნ.თ 669

მ. მეიო და მ. ენნეკენის "ბიჭუნა"1943 წელი. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  პ. შაფათავა. მხატვარი  გ. 

ხმალაძე.

ქაღალდი კარგი

27949 104 რნ.თ 670
პ. ირეთელი "ქრისტინე". 1946 წელი. ბორჯომის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  გ. გაბისონია. მხატვარი  ო. ხუციშვილი.
ქაღალდი საშუალო

27950 104 რნ.თ 671
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 1946 წლის სარეპერტუარო 

აფიშა.
ქაღალდი კარგი

27951 104 რნ.თ 672
ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 1946 წლის სარეპერტუარო 

აფიშა.
ქაღალდი საშუალო

27952 104 რნ.თ 673

გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო". 1946 წელი. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი.  რეჟისორი  გ. გაბისონია. მხატვარი  ა. 

ჟორდანია.

ქაღალდი საშუალო

27953 104 რნ.თ 674

გადმოკეთებული კაჭკაჭიშვილის მიერ "ბაში-აჩუკი". 1947 წელი. 

ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  დ. გაგუა. მხატვარი  

დ. მირიანაშვილი.

ქაღალდი კარგი

27954 104 რნ.თ 675
ა. წერეთელი "პატარა კახი". 1948 წელი. ბორჯომის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი გ. აბრამიშვილი. მხატვარი ო. ხუციშვილი.
ქაღალდი საშუალო

27955 104 რნ.თ 676

ა. კერესელიძის "მეგობრობა". 1948 წელი. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. აბრამიშვილი. მხატვარი  ო. 

ხუციშვილი. სეზონის გახსნა

ქაღალდი საშუალო

27956 104 რნ.თ 677

ა. კერესელიძის "მეგობრობა". 1948 წელი. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  გ. აბრამიშვილი. მხატვარი  ო. 

ხუციშვილი. სეზონის გახსნა

ქაღალდი მძიმე

27957 104 რნ.თ 678
ნ. არეშიძის "განთიადი". 1948 წელი. ბორჯომის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  გ. აბრამიშვილი. მხატვარი  ო. ხუციშვილი.
ქაღალდი კარგი



27958 104 რნ.თ 679
ნ. არეშიძის "განთიადი". 1948 წელი. ბორჯომის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  გ. აბრამიშვილი. მხატვარი  ო. ხუციშვილი.
ქაღალდი საშუალო

27959 104 რნ.თ 680

ნ. არეშიძის "განთიადი". 1948 წელი. ბორჯომის სახელმწიფო 

თეატრი. რეჟისორი  გ. აბრამიშვილი. მხატვარი  ო. 

ხუციშვილი.პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

27960 104 რნ.თ 681

გ. ქელბაქიანის "გამოცდები". 1948 წელი. ბორჯომის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი გ. აბრამიშვილი. მხატვარი  დ. 

მირიანაშვილი.

ქაღალდი საშუალო

27961 104 რნ.თ 682

რუსთაველის სახელობის ბორჯომის სარაიონო კულტურის 

სახლის თეატრალური კოლექტივის სარეპერტუარო აფიშა. 

წარმოდგენები გაიმართა ბორჯომის კულტურის სახლში.

ქაღალდი საშუალო

27962 104 რნ.თ 683

ს. შანშიაშვილის "ფოლადაური".  ბორჯომის სახელმწიფო 

თეატრი. უთარიღო. რეჟისორი  დ. ყიფიანი. მხატვარი  ა. 

გოგიჩაიშვილი.

ქაღალდი კარგი

27963 104 რნ.თ 684

გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო". ბორჯომის სახელმწიფო 

თეატრი. უთარიღო. რეჟისორი  გ. გაბისონია. მხატვარი  ა. 

ჟორდანია.

ქაღალდი კარგი

27964 104 რნ.თ 685
ს. შანშიაშვილის "არსენა". ბორჯომის სახელმწიფო თეატრი. 

უთარიღო. რეჟისორი  გ. გეგენავა. მხატვარი  ა. გოგიჩაიშვილი.
ქაღალდი საშუალო

27965 104 რნ.თ 686

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". ბორჯომის სახელმწიფო 

თეატრი. უთარიღო. რეჟისორი  გ. გეგენავა. მხატვარი ა. 

გოგიჩაიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

27966 104 რნ.თ 687

ა. ჩხაიძის "მიწის ყივილი". 1982 - 1983 წწ. სულხან-საბა 

ორბელიანის სახ. ბოლნისის სახალხო თეატრი. რეჟისორი მ. 

გაბიძაშვილი. მხატვარი ი. ასკურავა

ქაღალდი კარგი

27967 104 რნ.თ 688

ლ. მიტროფანოვის "მკვლელობა სადგურზე". 1961 - 1962 წწ. 

თერჯოლის სარაიონო კულტურის სახლი. რეჟისორი ი. 

გოძიაშვილი. მხატვარი ზ. ბოჭორიშვილი

ქაღალდი საშუალო

27968 104 რნ.თ 689

ი. ვსევოლოდსკის "წარჩინებული ცოლი". 1938 - 1939 წწ. ე. 

ნინოშვილის სახ. ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

გ. ლაღიძე. მხატვარი ს. რაზმაძე. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

27969 104 რნ.თ 690

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი". 1939 - 1940 წწ. ე. 

ნინოშვილის სახ. ლანჩხუთის სახელმწიფო საკოლმეურნეო 

თეატრი. რეჟისორი ა. ლოლუა. მხატვარი ო. ხუციშვილი

ქაღალდი საშუალო

27970 104 რნ.თ 691

ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო დამნაშავენი". 1939-40 წწ. სეზონი. 

ე. ნინოშვილის სახ. ლანჩხუთის სახელმწიფო საკოლმეურნეო 

თეატრი. რეჟისორი ა. ლოლუა. მხატვარი ო. ხუციშვილი

ქაღალდი საშუალო

27971 104 რნ.თ 692

ნ. მიქავას და გ. აბაშიძის "ბედნიერება". 1940 - 1941 წწ. ე. 

ნინოშვილის სახ. ლანჩხუთის სახელობის საკოლმეურნეო 

თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე, ა. ჯორნებაძე. მხატვარი ო. 

ხუციშვილი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27972 104 რნ.თ 693

პერსონოვის და დობჟინსკის "დიადი ერეტიკოსი". 1940 - 1941 წწ. 

ე. ნინოშვილის სახ. ლანჩხუთის სახელობის საკოლმეურნეო 

თეატრი. რეჟისორი ა. ლოლუა. მხატვარი ო. ხუციშვილი

ქაღალდი კარგი

27973 104 რნ.თ 694

ტ. რამიშვილის "სტუმარ მასპინძლობა". 1940 - 1941 წწ. ე. 

ნინოშვილის სახ. ლანჩხუთის სახელობის საკოლმეურნეო 

თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. მხატვარი ო. ხუციშვილი. 

პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27974 104 რნ.თ 695

გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა". 1940 - 1941 წწ. ე. ნინოშვილის 

სახ. ლანჩხუთის სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი. 

რეჟისორი გ. ლაღიძე. მხატვარი ვ. წულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

27975 104 რნ.თ 696

გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი მიწა". 1940 - 1941 წწ. ე. ნინოშვილის 

სახ. ლანჩხუთის სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი. 

რეჟისორი გ. ლაღიძე. მხატვარი ვ. წულაძე. პრემიერა

ქაღალდი კარგი



27976 104 რნ.თ 697

სეზონის რეპერტუარი. დასის შემადგენლობა.1945 - 1946 წწ. ე. 

ნინოშვილის სახ. ლანჩხუთის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი

ქაღალდი საშუალო

27977 104 რნ.თ 698

პ. ირეთელის "ქრისტინე". 1945 - 1946 წწ. ე. ნინოშვილის სახ. 

ლანჩხუთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი ა. 

ალაზნისპირელი. მხატვარი დ. მირიანაშვილი

ქაღალდი მძიმე

27978 104 რნ.თ 699

გ. ბერძენიშვილის "ტირიფის ქვეშ". 1946 - 1947 წწ. ე. 

ნინოშვილის სახ. ლანჩხუთის სახელმწიფო საკოლმეურნეო 

თეატრი. რეჟისორი გ. ლაღიძე. მხატვარი ე. ლალი

ქაღალდი საშუალო

27979 104 რნ.თ 700

გედევანიშვილის "სინათლე". 1947 წ. ე. ნინოშვილის სახ. 

ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. ინჯია. 

მხატვარი ვ. აზიზოვა

ქაღალდი კარგი

27980 104 რნ.თ 701

ა. კერესელიძის "მეგობრობა". 1947 - 1948 წწ. ე. ნინოშვილის სახ. 

ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ვ. წულაძე. 

მხატვრები ვ. აზიზიოვი და დ. მირიანაშვილი. პრემიერა

ქაღალდი საშუალო

27981 104 რნ.თ 702

ა. წერეთლის "პატარა კახი". 1940 - 1941 წწ. ონის საკოლმეურნეო 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი მ. იარალი. მხატვარი ვ. 

როსნაძე

ქაღალდი კარგი

27982 104 რნ.თ 703

დ. კასრაძის "ლეგენდა რუსთაველზე". უთარიღო. ონის სახალხო 

თეატრი ლენინის ორდენოსანი რუსთაველის სახ. სახელმწიფო 

თეატრის შენობაში. რეჟისორი გ. ჯაფარიძე. სპექტაკლი 

მიეძღვნა შ. რუსთაველის დაბადების 800 წლისთავს

ქაღალდი კარგი

27983 104 რნ.თ 704
დ. კასრაძის "ლეგენდა რუსთაველზე". უთარიღო. ონის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი გ. ჯაფარიძე. მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

27984 104 რნ.თ 705
დ. კასრაძის "ლეგენდა რუსთაველზე". უთარიღო. ონის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი გ. ჯაფარიძე. მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

27985 104 რნ.თ 706
დ. კასრაძის "ლეგენდა რუსთაველზე". უთარიღო. ონის სახალხო 

თეატრი. რეჟისორი გ. ჯაფარიძე. მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

27986 104 რნ.თ 707
ბ. შინკუბას "ძმები". უთარიღო. ონის სახალხო თეატრი 

მსახიობთა სახლში. რეჟისორი და მხატვარი  გ. ჯაბარიძე
ქაღალდი კარგი

27987 104 რნ.თ 708
"ლიხსაქეთური თვალით". უთარიღო. ონის სახალხო თეატრი. 

მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

27988 104 რნ.თ 709
"ლიხსაქეთური თვალით". უთარიღო. ონის სახალხო თეატრი. 

მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

27989 104 რნ.თ 710
უ. შექსპირის "მეფე ლირი". უთარიღო. ონის სახალხო თეატრი. 

მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

27990 104 რნ.თ 711
უ. შექსპირის "მეფე ლირი". უთარიღო. ონის სახალხო თეატრი. 

მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

27991 104 რნ.თ 712
"ურიელ აკოსტა". უთარიღო. ონის სახალხო თეატრი. 

მხატვრული აფიშა
ქაღალდი კარგი

27992 104 რნ.თ 713
თ. გოდერძიშვილის "ილია ვარ!". უთარიღო. დმანისის 

დრამატული თეატრი "ქვემო ქართლი". რეჟისორი თ. ჩხეიძე
ქაღალდი კარგი

27993 104 რნ.თ 714
თ. გოდერძიშვილის "ილია ვარ!". უთარიღო. დმანისის 

დრამატული თეატრი "ქვემო ქართლი". რეჟისორი თ. ჩხეიძე
ქაღალდი კარგი

27994 104 რნ.თ 715

კ. ბუაჩიძის "მკაცრი ქალიშვილები". 1991 წ. წყალტუბოს 

საქალაქო კულტურის სახალხო თეატრი. რეჟისორი ლ. 

კუპრაშვილი. მხატვრული თ. ტუსკაძე

ქაღალდი კარგი

27995 104 რნ.თ 716

ს. ზორიანის "კომბალი". უთარიღო. ახალქალაქის კულტურის 

სახლი თოჯინების თეატრი. რეჟისორი ჟ. საღათელიანი. 

მხატვარი მ. აზარიანი

ქაღალდი საშუალო

27996 104 რნ.თ 717

ნ. ნაკაშიძის "ვინ არის დამნაშავე". 1938 წელი. ტყიბულის 

მუშათა თეატრი. რეჟისორი ვ. ალუღლიშვილი. მხატვარი  ა. 

ჯიშიაშვილი.

ქაღალდი საშუალო



27997 104 რნ.თ 718

ს. შანშიაშვილის "ანზორ". 1938 წელი. ტყიბულის მუშათა 

თეატრი. რეჟისორი ვ. ალუღლიშვილი. მხატვარი  ვ. 

ველიჯანაშვილი.  სეზონის გახსნა.

ქაღალდი საშუალო

27998 104 რნ.თ 719

ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. 1941 წლის სარეპერტუარო 

აფიშა. გამოტანილია დასის შემადგენლობა. მხატვართა 

ნუსხაშია ელენე ახვლედიანი.

ქაღალდი საშუალო

27999 104 რნ.თ 720

სტეფანოვის "პატრიოტები". 1941 წელი. ბერიას სახ. ტყიბულის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ი. პაპაიანი. მხატვარი  ა. 

აკოფოვი.

ქაღალდი მძიმე

28000 104 რნ.თ 721

შ. დადიანის "გეგეჭკორი". 1941 წელი. ბერიას სახ. ტყიბულის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ვ. მჭედლიძე. მხატვარი  გ. 

მილორავა.

ქაღალდი მძიმე

28001 104 რნ.თ 722

ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი". 1941 წელი. ბერიას სახ. 

ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ვ. მჭედლიძე. 

მხატვარი  გ. მილორავა

ქაღალდი მძიმე

28002 104 რნ.თ 723

ვ. შალიკაშვილის "უნიადაგონი". 1941 წელი. ბერიას სახ. 

ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ვ. მჭედლიძე. 

მხატვარი  გ. მილორავა

ქაღალდი მძიმე

28003 104 რნ.თ 724

ზაიაცკის "რობინ გუდ". 1944 წელი. ბერიას სახ. ტყიბულის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ვ. მჭედლიძე. მხატვარი  ნ. 

ქამუშაზე.

ქაღალდი მძიმე

28004 104 რნ.თ 725

ა. ვიტრიშჩაკი და გ. ლაღიძის "სამშობლოს აღზრდილნი". 1944 

წელი. ბერიას სახ. ტყიბულის სახლემწიფო თეატრი. რეჟისორი  

ი. ქაჯაია. მხატვარი  ა. ჯიშიაშვილი. პრემიერა.

ქაღალდი მძიმე

28005 104 რნ.თ 726
ა. ცაგარელის "ლეკის ქალი გულჯავარი". 1944 წელი. ბერიას სახ. 

ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  ი. ქაჯაია. 
ქაღალდი მძიმე

28006 104 რნ.თ 727
ბერიას სახ. ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. 1947 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი მძიმე

28007 104 რნ.თ 728
ბერიას სახ. ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. 1947 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი მძიმე

28008 104 რნ.თ 729
ბერიას სახ. ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. 1947 წლის 

სარეპერტუარო აფიშა.
ქაღალდი მძიმე

28009 104 რნ.თ 730

ს. მთვარაძის "სახსოვარი". 1947 წელი. ბერიას სახ. ტყიბულის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. ქართველიშვილი. 

მხატვარი  შ.სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა.

ქაღალდი მძიმე

28010 104 რნ.თ 731

ა. კერესელიძის "მეგობრობა". 1947 წელი. ბერისა სახ. 

ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  რ. 

ქართველიშვილი. მხატვარი  შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა.

ქაღალდი მძიმე

28011 104 რნ.თ 732

ა. კერესელიძის "მეგობრობა". 1947 წელი. ბერისა სახ. 

ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  რ. 

ქართველიშვილი. მხატვარი  შ. სიდამონ-ერისთავი. 

ქაღალდი საშუალო

28012 104 რნ.თ 733

ტური და შეინინის "ჭიდილი". 1947 წელი. ბერიას სახ:ტყიბულის 

სახელმწიფო თეატრი.რეჟისორი რ. ქართველიშვილი. მხატვარი 

შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა, სეზონის გახსნა.

ქაღალდი მძიმე

28013 104 რნ.თ 734

ტური და შეინინის "ჭიდილი". 1947 წელი. ბერიას სახ:ტყიბულის 

სახელმწიფო თეატრი.რეჟისორი რ. ქართველიშვილი. მხატვარი 

შ. სიდამონ-ერისთავი. პრემიერა, სეზონის გახსნა.

ქაღალდი კარგი

28014 104 რნ.თ 735

კ. გოგიაშვილის "ბაღნარში". 1947 წელი. ბერიას სახ. ტყიბულის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. ქართველიშვილი. 

მხატვარი  შ. სიდამონ-ერისტავი. პრემიერა.

ქაღალდი მძიმე

28015 104 რნ.თ 736

კ. გოგიაშვილის "ბაღნარში". 1947 წელი. ბერიას სახ. ტყიბულის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი რ. ქართველიშვილი. 

მხატვარი  შ. სიდამონ-ერისტავი. პრემიერა.

ქაღალდი საშუალო



28016 104 რნ.თ 737

ა. ცაგარელის "ციმბირელი". 1947 წელი.  ბერიას სახ. ტყიბულის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  რ. ქართველიშვილი. 

მხატვარი  შ. ერისთავი. პრემიერა.

ქაღალდი კარგი

28017 104 რნ.თ 738

ა. ცაგარელის "ციმბირელი". 1947 წელი.  ბერიას სახ. ტყიბულის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  რ. ქართველიშვილი. 

მხატვარი  შ. ერისთავი. პრემიერა.

ქაღალდი მძიმე

28018 104 რნ.თ 739

გ. ქელბაქიანის "დაგვიანებული სინანული". 1948 წელი. ბერიას 

სახ. ტყიბულის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი  რ. 

ქართველიშვილი. მხატვარი  შ. სიდამონ-ერისთავი

ქაღალდი მძიმე

28019 104 რნ.თ 740

ვოინიჩის "კრაზანა". 1940 - 1941 წწ. ჩოხატაურის საკოლმეურნეო 

სახ. თეატრი. რეჟისორი მ. ჯალაღონია. მხატვარი მ. 

ჯალაღონია. პრმიერა

ქაღალდი საშუალო

28020 104 რნ.თ 741

ა. კერესელიძის "მეგობრობა". 1947 - 1948 წწ. ჩოხატაურის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. შონია. მხატვარი გ. 

მეგრელიძე. პრემიერა

ქაღალდი მძიმე

28021 104 რნ.თ 742

ნახუცრიშვილის და გამრეკელის "ნაცარქექია". 1947 - 1948 წწ. 

ჩოხატაურის სახელმწიფო თეატრი. მ. ჯალაღონია. მხატვარი გ. 

მეგრელიძე

ქაღალდი კარგი

28022 104 რნ.თ 743

ნახუცრიშვილის და გამრეკელის "ნაცარქექია". 1947 - 1948 წწ. 

ჩოხატაურის სახელმწიფო თეატრი. მ. ჯალაღონია. მხატვარი გ. 

მეგრელიძე

ქაღალდი კარგი

28023 104 რნ.თ 744

ი. მოსაშვილის "სადგურის უფროსი". 1947 - 1948 წწ. ჩოხატაურის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი მ. ჯალაღონია. მხატვარი ლ. 

მალაზონია. პრემიერა

ქაღალდი კარგი

28024 104 რნ.თ 745

კატაევის "დასვენების დღე". 1948 - 1949 წწ. ჩოხატაურის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი მ. ჯალაღონია. 

მხატვარი ლ. მალაზონია

ქაღალდი კარგი

28025 104 რნ.თ 746

ივ. ტურიაშვილის "ალაშტრახი". 1944-45 წწ. სეზონი. 

ხარაგაულის სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი მ. კამკამიძე. 

მხატვარი ო. კიკნაძე. სამამულო ომის თემაზე. პრემიერა.  

ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

28026 104 რნ.თ 747

ია ეკალაძის "ნომერი ოცდაერთი ჯვრით". უთარიღო. ხონის 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ალ. ყალიბეგაშვილი. 

ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი მძიმე

28027 104 რნ.თ 748

ა. წერეთლის "კინტო". 1940-41 წწ. სეზონი. პრემიერა. კამკამიძის 

დადგმა. ჩხარის სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი. 

ხელნაწერი აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

28028 104 რნ.თ 749

"ბაკულას ღორები". "მოტაცება მინდოდა". 1940-41 წწ. სეზონი. ა. 

ინჯიას დადგმა. მხატვარი: მაიდანიკოვი. პრემიერა. ჩხარის 

სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი. ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი კარგი

28029 104 რნ.თ 750

მიქავა და აბაშიძე "ბედნიერება". 1940-41 წწ. სეზონი. ა. ინჯიასა 

და მ. კამკამიძის დადგმა. პრემიერა. მხატვარი: გ. დეხისაშვილი. 

ჩხარის სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი.

ქაღალდი კარგი

28030 104 რნ.თ 751

ა. ცაგარლის "ჭკუისა მჭირს". რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ, 

მერე იქორწინეს". 1940-41 წწ. სეზონი. პრემიერა. დადგმა ა. 

ინჯიასი. მხატვარი გ. მაიდანიკოვი. ჩხარის სახელმწიფო 

საკოლმეურბეო თეატრი. ხელნაწერი აფიშა

ქაღალდი საშუალო

28031 104 რნ.თ 752

პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი". 1940-41 წწ. სეზონი. 

პრემიერა. ჩხარის სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი. ა. 

ინჯიას. მხატვარი გ. დენისაშვილი და კამკამიძე. ხელნაწერი 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

28032 104 რნ.თ 753

შალიკაშვილის "უნიადაგონი" 1940-41 წწ. სეზონი. პრემიერა. 

ჩხარის სახელმწიფო საკოლმეურნეო თეატრი.  ა. ინჯიას 

დადგმა. მხატვარი: გ. მაიდანიკოვი.  ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო



28033 104 რნ.თ 754

"არიული კუჭი". "ძველი სასამართლო". "იმან მიბრძანა". 1942 წ. 

რეჟისორი: მ. სულთანიშვილი. ჩატარდება საგარეჯოს რაი-

კულტ.-სახლის მუშაკთა მიერ პატარძეულის კლუბში. 

ხელნაწერი აფიშა. აფიშის უკანა მხარეს წარმოდგენილია 

პატარძეულის ქოხ-სამკითხველოს 2-კვირეული ორგანოს მიერ 

გამოშვებული ნომერი წერილებით.

ქაღალდი საშუალო

28034 104 რნ.თ 755

"გეგეჭკორი". "ტირიფის ქვეშ". "იავ-ნანა". 1945-46 წწ. სეზონი. 

საქართველოს საქალაქო და სარაიონო თეატრების 

დათვალიერება. აბაშის სახელმწიფო თეატრი. დირექტორი და 

სამხატვრო ხელმძღვანელი: ვ. წულაძე. ხელნაწერი აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

28035 105 თ.დთ 1

ა.ნ. ოსტროვსკის “შინაურები ვართ მოვრიგდებით”. 1945 წელი. 

საქ. სსრ სახკომსაბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველო.  რეჟისორი  გ.გ. გვინიევი.  მხატვარი  ს.გ. 

პრუსოვი. რუსული კლასიკური დრამატურგიის საკავშირო 

დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28036 105 თ.დთ 2

ა.ნ. ოსტროვსკის “შინაურები ვართ მოვრიგდებით”. 1945 წელი. 

საქ. სსრ სახკომსაბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველო.  რეჟისორი  გ.გ. გვინიევი.  მხატვარი  ს.გ. 

პრუსოვი. რუსული კლასიკური დრამატურგიის საკავშირო 

დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28037 105 თ.დთ 3
რუსული კლასიკური დრამატურგიის საკავშირო 

დათვალიერების რეპერტუარი. 1945 წელი.
ქაღალდი საშუალო

28038 105 თ.დთ 4

გ. ქელბაქიანის “შესაფერი ჯილდო”. ირეთელის “ქრისტინე”. 

ლავრენიევის “რღვევა”. 1945-1946 წლის სეზონი. ეგ. 

ნინოშვილის სახ.  ლანჩხუთის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი. რეჟისორი  ალაზნიშვილი. მხატვარი დ.მირიანაშვილი 

და ღარიბაშვილი.  საქართველოს სსრ ავტონომიური 

რესპუბლიკების, საქალაქო და სარაიონო თეატრების 

დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28039 105 თ.დთ 5

საბჭოთა საქართველოს  საქალაქო სარაიონო და ავტონომიური 

რესპუბლიკების თეატრალური დათვალიერების რეპერტუარი. 

1946 წელი. რუსულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28040 105 თ.დთ 6
საბჭოთა საქართველოს XXV წლის საიუბილეო სპექტაკლების 

რეპერტუარი. 1946 წელი. დათვალიერება. რუსულ ენაზე.
ქაღალდი საშუალო

28041 105 თ.დთ 7
საბჭოთა საქართველოს XXV წლის საიუბილეო სპექტაკლების 

რეპერტუარი. 1946 წელი. დათვალიერება. რუსულ ენაზე.
ქაღალდი საშუალო

28042 105 თ.დთ 8
საბჭოთა საქართველოს XXV წლის საიუბილეო სპექტაკლების 

რეპერტუარი. 1946 წელი. დათვალიერება. რუსულ ენაზე.
ქაღალდი საშუალო

28043 105 თ.დთ 9
საბჭოთა საქართველოს XXV წლის საიუბილეო სპექტაკლების 

რეპერტუარი. 1946 წელი. დათვალიერება. ქართულ ენაზე
ქაღალდი საშუალო

28044 105 თ.დთ 10
საბჭოთა საქართველოს XXV წლის საიუბილეო სპექტაკლების 

რეპერტუარი. 1946 წელი. დათვალიერება. ქართულ ენაზე
ქაღალდი საშუალო

28045 105 თ.დთ 11

ს.ანტონოვის “ჩვენი ახალგაზრდობა”. თარგმანი: 

ს.ფაშალიშვილის. რეჟისორი  ალ.მიქელაძე. ლ.მალიუნგის “ 

ძველი მეგობრები”. თარგმანი: ვ.ბუხნიკაშვილი და გ. 

ფრონისპირელი. რეჟისორი  გ. თაყაიშვილი. ავქ.ცაგარელის 

“ხანუმა”. რეჟისორი  გ. თაყაიშვილი. მხატვარი  არ.ჟორდანია. 

1947 წელი. ხაშურის სახელმწიფო თეატრების რესპუბლიკური 

დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო



28046 105 თ.დთ 12

ს.შანშიაშვილის “ხევისბერი გოჩა”. აკ. კერესელიძის 

“მეგობრობა”.1947- 1948 წლის სეზონი. ეგ. ნინოშვილის სახ. 

ლანჩხუთის სახელმწიფო თეატრი. საქ. სსრ მინისტრთა 

საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს და 

სათეატრო საზოგადოების მიერ საქალაქო და სარაიონო 

თეატრების დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28047 105 თ.დთ 13

ი.მოსაშვილის “ სადგურის უფროსი”. რეჟისორი  ი.ჭავჭანიძე.  

გ.წერეთლის “პირველი ნაბიჯი”.რეჟისორი   ა.დიუსოს და ჯ.გოუს 

“ღრმა ფესვები”. რეჟისორი  ო.ალექსიშვილის. მხატვარი  

კ.კუკულაძე და ბ. გორგაძე. 1947-1948 წლის სეზონი. მახარაძის 

სახელმწიფო თეატრი. დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28048 105 თ.დთ 14

დ. ანთაძე, შ.დუმბაძე, გ.ჩიქოვანის “ უბრალო ადამიანები”. 

რეჟისორი  შ.ინასარიძე და გ.მრავლაძე. სოფოკლეს “მეფე 

ოიდიპოს”. რეჟისორი  არ ჩხარტიშვილი და შ.ინასარიძე.  

კ.სიმონოევის “ რუსეთის საკითხი”. რეჟისორი  გ.მრავლაძე. 1947-

1984 წლის სეზონი. ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 

დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28049 105 თ.დთ 15
ფოთის სახელმწიფო დრამატიული თეატრის 1947-1948 წლის 

სეზონი. დათვალიერების რეპერტუარი.
ქაღალდი საშუალო

28050 105 თ.დთ 16
სოხუმის სახელმწიფო დრამატიული თეატრის1947- 1948 წლის 

სეზონი.დათვალიერების რეპერტუარი. მხატვარი  ნ. ყაზბეგი.
ქაღალდი საშუალო

28051 105 თ.დთ 17

“დაგვიანებული სინანული”. თაქთაქიშვილის “სამთა 

სიყვარული”. ი.ჯავახიშვილის “ ქორწილი სოფელში”.  1947-1948 

წლის სეზონი. ს. ორჯონიკიძის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო თეატრი. დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28052 105 თ.დთ 18

დ.კლდიაშვილის “სამანიშვილის დედინაცვალი”. რეჟისორი  

ს.ცომაია. გ.ქელბაქიანის “გამოცდები”. რეჟისორი მ.ვაშაძე.  

ვ.კანდელაკის “რევაზ პირველი”. რეჟისორი მ.ვაშაძე. მხატვარი  

მ.აბჟანდაძე.1947- 1948 წლის სეზონი. ჭიათურის თეატრი. 

დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28053 105 თ.დთ 19

 არნოდ დიუსო და ჯემს გოუს "ღრმა ფესვები". თარგმ: ვ.ჭელიძე. 

რეჟისორი  შ.მანაგაძე. მუს: ნიკ.ბარამაძე.  აქვ. ცაგარელის 

"ხანუმა". რეჟისორი  გ.თაყაიშვილი. გ.ქელბაქიანის 

"დაგვიანებული სინანული". რეჟისორი  ნ.მანჯგალაძე.  

მხატვარი  არ. ჟორდანია.1947- 1948 წლის სეზონი. ხაშურის 

სახელმწიფო თეატრი. დათვალიერება.

ქაღალდი

28054 105 თ.დთ 20

ალ.ყაზბეგის "ხევისბერი გოჩა". აკ.კერესელიძის " მეგობრობა". 

ვაჟა-ფშაველას "მოკვეთილი". 1948 წელი.  ველისციხის 

სახელმწიფო თეატრი. დათვალიერება.

საშუალო

28055 105 თ.დთ 21

ალ.ყაზბეგის "ხევისბერი გოჩა". აკ.კერესელიძის " მეგობრობა". 

ვაჟა-ფშაველას "მოკვეთილი". 1948 წელი.  ველისციხის 

სახელმწიფო თეატრი. დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28056 105 თ.დთ 22

ს.შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა".  ჯ.გოუ და ა.დიუსოს "ღრმა 

ფესვები". რეჟისორი შ.მჟავანაძე. მხატვარი  დ.ბალარჯიშვილი, 

დ.მირიანაშვილი. 1948 წელი. ს.ორჯონიკიძის სახ. თელავის 

სახელმწიფო თეატრი.კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო 

თეატრის შენობაში. დათვალიერება. 

ქაღალდი საშუალო

28057 105 თ.დთ 23

ა.ოსტროვსკის "რისხვა". თარგმ: ალ.მიქელაძე. კ.სიმონოვის " 

რუსეთის საკითხი". რეჟისორი თ.ლორთქიფანიძე. მხატვარი  

ბ.ლოქტინი. 1948 წელი. ფოთის სახელმწიფო თეატრი. 

კ.მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის შენობაში. 

დათვალიერება.

ქაღალდი კარგი



28058 105 თ.დთ 24

ი.ჯავახიშვილის "ქორწილი სოფელში". ა.ოსტროვსკის 

"უდანაშაულო დამნაშავენი". რეჟისორი  ო.ლაფერაშვილი. 

ს.შანშიაშვილის "ხევისბერი გოჩა". რეჟისორი  

მ.სულთანიშვილი. მხატვარი  ა.დენტოშვილი. 1948 წელი. 

კ.მარჯანიშვილის სახელობის სახ.ყვარლის სახელმწიფო 

თეატრი. დათვალიერება. 

ქაღალდი საშუალო

28059 105 თ.დთ 25

ი.ჯავახიშვილის"ქორწილი სოფლად". რეჟისორი  ზოიძე. 

მხატვარი ი. ველიჩენკო. დ.ერისთავის "სამშობლო". რეჟისორი  

ზ.ღლონტი. მხატვარი  ი. ველიჩენკო. გ.შატბერაშვილის " რკინის 

პერანგი". რეჟისორი  შ.მესხი. მხატვარი  ი.ველიჩენკო. 1948 

წელი. ხულოს სახელმწიფო თეატრი. ხელნაწერი. 

დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28060 105 თ.დთ 26

ფ.გარსია ლორკას "სისხლიანი ქორწილი". თარგმ: ს.ჭელიძის და 

ნ.მიქავასი. რეჟისორი  შ.ინასარიძე. მხატვარი  გ.ცენტერაძე. 

1948 წელი. ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. კ.მარჯანიშვილის 

სახ. სახელმწიფო თეატრის შენობაში. დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28061 105 თ.დთ 27

კ.სიმონოვის "რუსეთის საკითხი". რეჟისორი  გ.მრავლაძე. 

მხატვარი  გ.ცენტერაძე. 1948  წელი. ბათუმის სახელმწიფო 

თეატრი. კ.მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის 

შენობაში. დათვალიერება.  

ქაღალდი მძიმე

28062 105 თ.დთ 28

სოფოკლეს " მეფე ოიდიპოს" თარგმ: კ.ანდრონიკაშვილი. 

რეჟისორი  არ.ჩხარტიშვილი. მხატვარი  გ.ცენტერაძე. 1948 

წელი. ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. კ.მარჯანიშვილის 

სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში. დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28063 105 თ.დთ 29

სოფოკლეს " მეფე ოიდიპოს" თარგმ: კ.ანდრონიკაშვილი. 

რეჟისორი  არ.ჩხარტიშვილი. მხატვარი  გ.ცენტერაძე. 1948 

წელი. ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. კ.მარჯანიშვილი 

სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში. დათვალიერება.

ქაღალდი მძიმე

28064 105 თ.დთ 30

ა.ოსტროვსკის "რისხვა". თარგმ:ალ.მიქელაძე. რეჟისორი  

თ.ლორთქიფანიძე. მხატვარი  ბ.ლოქტინი. 1948 წელი. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. კ.მარჯანიშვილის სახელმწიფო თეატრის 

შენობაში. დათვალიერება.

ქაღალდი მძიმე

28065 105 თ.დთ 31

კ.სიმონოვის "რუსეთის საკითხი". თარგმ: ნ.მიქავა. რეჟისორი  

თ.ლორთქიფანიძე. მხატვარი  ბ.ლოქტინი. 1948 წელი. ფოთის 

სახელმწიფო თეატრი. კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო 

თეატრის შენობაში. დათვალიერება.

ქაღალდი კარგი

28066 105 თ.დთ 32

მ.გორკის "ვასა ჟელეზნოვა". თარგმ: გ.ფრონისპირელი. 

რეჟისორი სიკო ვაჩნაძე. მხატვარი  გ.ბენიაშვილი. 1948 წელი. 

გ.ერისთავის სახ. გორის სახელმწიფო თეატრი. 

კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო თეატრის 

შენობაში.დათვალიერება.

ქაღალდი კარგი

28067 105 თ.დთ 33

გ.ქელბაქიანის"გამოცდები". რეჟისორი  პ. ფრანგიშვილი. 

მხატვარი  ვ.ველიჯანაშვილი. 1948 წელი. გ.ერისთავის სახ. 

გორის სახელმწიფო თეატრი. კ.მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო თეატრის შენობაში. დათვალიერება.

ქაღალდი კარგი

28068 105 თ.დთ 34

ს.შანშიაშვლის "ხევისბერი გოჩა". რეჟისორი  შ.მჟავანაძე. 

მხატვარი  დ.ბალარჯიშვილი.  1948 წელი.თელავის  

სახელმწიფო თეატრი. კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო 

თეატრის შენობაში. დათავლიერება.

ქაღალდი კარგი

28069 105 თ.დთ 35

ჯ.გოუ და ა.დიუსოს "ღმა ფესვები". რეჟისორი  შ.მჟავანაძე. 

მხატვარი დ.მირიანაშვილი. 1948 წელი. თელავის სახელმწიფო 

თეატრი. კ.მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის 

შენობაში. დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო



28070 105 თ.დთ 36

ე.პეტროვის " მშვიდობის კუნძული". ანატოლ სუროვის "მწვანე 

ქუჩა" თარგმ:გ.ფრონისპირელი. კარლო კალაძის " სოფლის 

საამო საღამოები" რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი.  1948-1949 წ.წ. 

სეზონი. გ. ერისთავის სახ. გორის სახელმწიფო თეატრი. 

დათვალიერება. 

ქაღალდი საშუალო

28071 105 თ.დთ 37
თეატრალური ახალგაზრდობის დათვალიერების რეპერტუარი. 

1955 წელი. ქართულ და რუსულ ენაზე. 
ქაღალდი კარგი

28072 105 თ.დთ 38

თეატრის ახალგაზრდა მსახიობთა დათვალიერების 

რეპერტუარი. 1955-56 წ.წ. სეზონი. რუსთაველის სახ. 

სახელმწიფო თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

28073 105 თ.დთ 39

თეატრის ახალგაზრდა მსახიობთა დათვალიერების 

რეპერტუარი. 1955-56 წ.წ. სეზონი. რუსთაველის სახ. 

სახელმწიფო თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

28074 105 თ.დთ 40

თეატრის ახალგაზრდა მსახიობთა დათვალიერების 

რეპერტუარი. 1955-56 წ.წ. სეზონი. ვასო აბაშიძის სახ. 

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი. 

ქაღალდი კარგი

28075 105 თ.დთ 41

თეატრის ახალგაზრდა მსახიობთა დათვალიერების 

რეპერტუარი. 1955-56 წ.წ. სეზონი, ვასო  აბაშიძის სახ. 

მუსიკალური კომედიის სახლმწიფო თეატრი.

ქაღალდი კარგი

28076 105 თ.დთ 42

თეატრის ახალგაზრდა მსახიობთა დათვალიერების 

რეპერტუარი. 1955-56 წ.წ. სეზონი. ვასო აბაშიძის სახ. 

მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი. 

ქაღალდი საშუალო

28077 105 თ.დთ 43

პ.ჩაიკოვსკის "იოლანტა". რეჟისორი მ.კვალიაშვილი. მხატვარი  

ი.ასკურავა. დირიჟ: ო.დიმიტრიადი. საკონცერტო განყოფილება. 

1955-56 წ.წ. ზ.ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი.ქართულ და რუსულ ენაზე. 

დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28078 105 თ.დთ 44

პ.ჩაიკოვსკის "იოლანტა". რეჟისორი მ.კვალიაშვილი. მხატვარი  

ი.ასკურავა. დირიჟ: ო.დიმიტრიადი. საკონცერტო განყოფილება. 

1955-56 წ.წ. ზ.ფალიაშვილის სახ. თბილისის ოპერისა და 

ბალეტის სახელმწიფო თეატრი.ქართულ და რუსულ ენაზე. 

დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28079 105 თ.დთ 45

შ.ჰუნოს " ფაუსტი და ვალპურის ღამე". პ.ჩაიკოვსკის "იოლანტა". 

ს.ცინცაძის "ცისფერი მთის საუნჯე". რეჟისორი  ვ.დოლიძე, 

თ.სანაძე, ა.წერეთელი. 1955-56 წ.წ. სეზონი. ზ.ფალიაშვილის 

სახ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. 

დათვალიერება.

ქაღალდი კარგი

28080 105 თ.დთ 46

ამიერკავკასიის თეატრალური გაზაფხულის რეპერტუარი. 1956-

57 წ.წ. სეზონი. რუსთაველის სახ. სახლმწიფო თეატრის 

შენობაში. ქართულ ენაზე

ქაღალდი კარგი

28081 105 თ.დთ 47

ამიერკავკასიის თეატრალური გაზაფხულის რეპერტუარი. 1956-

57 წ.წ. სეზონი. რუსთაველის სახ. სახლმწიფო თეატრის 

შენობაში. რუსულ ენაზე. 

ქაღალდი საშუალო

28082 105 თ.დთ 48
საკავშირო თეატრალური დათვალიერების რეპერტუარი. 1958 

წელი. რუსულ ენაზე.
ქაღალდი საშუალო

28083 105 თ.დთ 49

თვითმოქმედი თეატრალური კოლექტივებისა და მხატვრული 

აგიტბრიგადების რესპუბლიკური დათვალიერება. 1960 წელი. 

თბილისის რკინიგზელის სახლი.

ქაღალდი საშუალო

28084 105 თ.დთ 50

გ.ბერიაშვილის "ტირიფები მტკვრის პირას" რეჟისორი ს. 

ცომაია. მხატვარი  მ.აბჟანდაძე. ნ.დუმბაძის და 

გ.ლორთქიფანიძის "მე ვხედავ მზეს". რეჟისორი  გ.სებისკვერაძე 

მხატვარი  მ.აბჟანდაძე. 1963-64 წ.წ.სეზონი. აკაკი წერეთლის 

სახ. ჭიათურის სახელმწიფო თეატრი. დათვალიერება. 

ქაღალდი მძიმე

28085 105 თ.დთ 51

მასობრივი მომუშავეების მესამე რესპუბლიკური 

დათვალიერება, კონკურსი. 1967 წელი. თბილისის ბ. ძნელაძის 

სახ. პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლე. 

ქაღალდი მძიმე



28086 105 თ.დთ 52

ვ.ი.ლენინის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სახალხო თეატრების რესპუბლიკური დათვალიერების 

რეპერტუარი. 1969-70 წ.წ. სეზონი. კ.მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო თეატრის შენობაში.

ქაღალდი მძიმე

28087 105 თ.დთ 53

სსრ კავშირის შექმნის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

აგიტმხატვრული ბრიგადების რესპუბლიკური დათვალიერება. 

1973 წელი. აკ. ხორავას სახელობის მსახიობის სახლი.

ქაღალდი საშუალო

28088 105 თ.დთ 54

თოჯინების თვითმოქმედი თეატრების რესპუბლიკური 

დათვალიერება.1973 წელი. აკ.ხორავას სახელობის მსახიობის 

სახლი.

ქაღალდი საშუალო

28089 105 თ.დთ 55

თოჯინების თვითმოქმედი თეატრების რესპუბლიკური 

დათვალიერება.1973 წელი. აკ.ხორავას სახელობის მსახიობის 

სახლი.

ქაღალდი საშუალო

28090 105 თ.დთ 56

თოჯინების თვითმოქმედი თეატრების რესპუბლიკური 

დათვალიერება.1973 წელი. აკ.ხორავას სახელობის მსახიობის 

სახლი.

ქაღალდი საშუალო

28091 105 თ.დთ 57
თოჯინების პირველი რესპუბლიკური დათვალიერება. 1974 

წელი. აკ.ხორავას სახელობის მსახიობის სახლი.
ქაღალდი საშუალო

28092 105 თ.დთ 58

სსრ კავშირისა და საქართველოს პროფკავშირების XVII 

ყრილობისადმი მიძღვნილი თეატრალურ და აგიტმხატვრული 

კოლექტივების დათვალიერების რეპერტუარი.1981 წელი.

ქაღალდი კარგი

28093 105 თ.დთ 59

აგიტმხატვრული ბრიგადების, აგიტთეატრების და მხატვრული 

კითხვის საკავშირო დათვალიერება. დევიზით "ვადიდებ 

პარტიას" . 1986 წელი. 

ქაღალდი საშუალო

28094 105 თ.დთ 60

სარეპერტუარო აფიშა. 1986 წ. დიდი ოქტომბრის 

სოციალისტური რევოლუციის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

ხალხირო შემოქმედების მე-2 სრულიად საკავშირო ფესტივალი - 

თეატრალური კოლექტიების აჭარის ზონალური 

დათვალიერება. 

ქაღალდი საშუალო

28095 105 თ.დთ 61

სარეპერტუარო აფიშა. 1986 წ. დიდი ოქტომბრის 

სოციალისტური რევოლუციის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

ხალხირო შემოქმედების მე-2 სრულიად საკავშირო ფესტივალი - 

თეატრალური კოლექტიების აჭარის ზონალური 

დათვალიერება. 

ქაღალდი კარგი

28096 105 თ.დთ 62
ილია ჭავჭავაძის დაბადების 150 წლისთავისთვის მიძღვნილი 

რესპუბლიკის სახელმწიფო თეატრების ანონსი. 1987 წელი. 
ქაღალდი კარგი

28097 105 თ.დთ 63
ილია ჭავჭავაძის დაბადების 150 წლისთავისთვის მიძღვნილი 

თეატრალური კვირეული.  1987 წელი. 
ქაღალდი მძიმე

28098 105 თ.დთ 64
დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 70 

წლისთავისთვის მიძღვნილი რეპერტუარი. 1987 წელი.
ქაღალდი საშუალო

28099 105 თ.დთ 65
დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 70 

წლისთავისთვის მიძღვნილი სპექტაკლების დეკადა. 1987 წელი.
ქაღალდი საშუალო

28100 105 თ.დთ 66
თეატრალური ფესტივალის რეპერტუარი. 1989 წელი. 

ლანჩხუთის კულტურის სახლი.
ქაღალდი კარგი

28101 105 თ.დთ 67

საქართველოს მოყვარულთა თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალის საუკეთესო სპექტაკლების კვირეული. 1996 წელი. 

აკ. ხორავას სახ. მსახიობის სახლი. 

ქაღალდი მძიმე

28102 105 თ.დთ 68

საქართველოს მოყვარულთა თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალის საუკეთესო სპექტაკლების კვირეული. 1996 წელი. 

აკ. ხორავას სახ. მსახიობის სახლი. 

ქაღალდი კარგი

28103 105 თ.დთ 69

საქართველოს მოყვარულთა თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალის საუკეთესო სპექტაკლების კვირეული. 1996 წელი. 

აკ. ხორავას სახ. მსახიობის სახლი. 

ქაღალდი საშუალო



28104 105 თ.დთ 70

აგიტმხატვრული ბრიგადების რესპუბლიკური დათვალიერება 

დევიზით "დიდება შრომას". უთარიღო. აკ. ხორავას სახელობის 

მსახიობის სახლი.

ქაღალდი საშუალო

28105 105 თ.დთ 71

საქართველოს სსრ მუშა-მოსამსახურეთა თვითმოქმედი 

თეატრალური კოლექტივების რესპუბლიკური დათვალიერების 

რეპერტუარი. უთარიღო.

ქაღალდი მძიმე

28106 105 თ.დთ 72

საქართველოს სსრ მუშა-მოსამსახურეთა თვითმოქმედი 

თეატრალური კოლექტივების რესპუბლიკური დათვალიერების 

რეპერტუარი. უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

28107 105 თ.დთ 73

საქართველოს სსრ მუშა-მოსამსახურეთა თვითმოქმედი 

თეატრალური კოლექტივების რესპუბლიკური დათვალიერების 

რეპერტუარი. უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

28108 105 თ.დთ 74

საქართველოს სსრ მუშა-მოსამსახურეთა თვითმოქმედი 

თეატრალური კოლექტივების რესპუბლიკური დათვალიერების 

რეპერტუარი. უთარიღო. რუსულ ენაზე. 

ქაღალდი საშუალო

28109 105 თ.დთ 75

საქართველოს სსრ მუშა-მოსამსახურეთა თვითმოქმედი 

თეატრალური კოლექტივების რესპუბლიკური დათვალიერების 

რეპერტუარი. უთარიღო. რუსულ ენაზე. 

ქაღალდი საშუალო

28110 105 თ.დთ 76

საქართველოს სსრ მუშა-მოსამსახურეთა თვითმოქმედი 

თეატრალური კოლექტივების რესპუბლიკური დათვალიერების 

რეპერტუარი. უთარიღო. რუსულ  ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28111 105 თ.დთ 77

საქართველოს სსრ მუშა-მოსამსახურეთა თვითმოქმედი 

თეატრალური კოლექტივების რესპუბლიკური დათვალიერების 

რეპერტუარი. უთარიღო. რუსულ ენაზე. 

ქაღალდი საშუალო

28112 105 თ.დთ 78

ალექსანდროვის "გმირი". რეჟისორი  ა. ყირმელაშვილი. 

თაქთაქიშვილის "ოჯახი". ა.კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტი". 

უთარიღო. საქართველოს სსრ მუშა-მოსამსახურეთა 

თვითმოქმედი თეატრალური კოლექტივების რესპუბლიკური 

დათვალიერება. ქართულ და რუსულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28113 105 თ.დთ 79

ალექსანდროვის "გმირი". რეჟისორი  ა. ყირმელაშვილი. 

თაქთაქიშვილის "ოჯახი". ა.კორნეიჩუკის " Платон Кречет". 

უთარიღო. საქართველოს სსრ მუშა-მოსამსახურეთა 

თვითმოქმედი თეატრალური კოლექტივების რესპუბლიკური 

დათვალიერება. ქართულ და რუსულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28114 105 თ.დთ 80

ალექსანდროვის "გმირი". რეჟისორი  ა. ყირმელაშვილი. 

თაქთაქიშვილის "ოჯახი". ა.კორნეიჩუკის " Платон Кречет". 

უთარიღო. საქართველოს სსრ მუშა-მოსამსახურეთა 

თვითმოქმედი თეატრალური კოლექტივების რესპუბლიკური 

დათვალიერება. ქართულ და რუსულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28115 105 თ.დთ 81

მ.მიქელაძე "ომ-გადახდილნი" . რეჟისორი  თოდაძე. 

გ.ქელბაქიანის "სევდიანი რომანი" რეჟისორი  ს.რამიშვილის. 

დ.მამიევის "Партизаны". საქართველოს სსრ მუშა-

მოსამსახურეთა თვითმოქმედი თეატრალური კოლექტივების 

რესპუბლიკური დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28116 105 თ.დთ 82

მ.მიქელაძე "ომ-გადახდილნი" . რეჟისორი  თოდაძე. 

გ.ქელბაქიანის "სევდიანი რომანი" რეჟისორი  ს.რამიშვილის. 

დ.მამიევის "Партизаны". საქართველოს სსრ მუშა-

მოსამსახურეთა თვითმოქმედი თეატრალური კოლექტივების 

რესპუბლიკური დათვალიერება.

ქაღალდი მძიმე

28117 105 თ.დთ 83

მ.მიქელაძე "ომ-გადახდილნი" . რეჟისორი  თოდაძე. 

გ.ქელბაქიანის "სევდიანი რომანი" რეჟისორი  ს.რამიშვილის. 

დ.მამიევის "Партизаны". საქართველოს სსრ მუშა-

მოსამსახურეთა თვითმოქმედი თეატრალური კოლექტივების 

რესპუბლიკური დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28118 105 თ.დთ 84
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრების დათვალიერების 

კალენდარული გეგმა. უთარიღო.
ქაღალდი კარგი



28119 105 თ.დთ 85

მ.გორკის "ვასა ჟელეზნოვა". თარგმ: გ.ფრონისპირელი. 

რეჟისორი სიკო ვაჩნაძე. მხატვარი  გ.ბენიაშვილი. გ. 

ქელბაქიანის "გამოცდები". რეჟისორი  პ.ფრანგიშვილი. 

მხატვარი ვ.ველიჯანაშვილი. უთარიღო. გ.ერისთავის სახ. გორის 

სახელმწიფო თეატრი. კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო 

თეატრის შენობაში.დათვალიერება.

ქაღალდი კარგი

28120 105 თ.დთ 86

მ.გორკის "ვასა ჟელეზნოვა". თარგმ:გ.ფრონისპირელი. 

რეჟისორი  სიკო დოლიძე. მხატვარი  გ.ბენიაშვილი. 

გ.ქელბაქიანის "გამოცდები". რეჟისორი  პ.ფრანგიშვილი. 

მხატვარი  ვ. ველიჯანაშვილი.უთარიღო. გ.ერისთავის სახ. 

გორის სახელმწოფო თეატრი. კ.მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო თეატრის შენობაში. დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28121 105 თ.დთ 87

საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებისა 

კომუნისტური პარტიის დაარსების 50 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი დათვალიერება. ოლიმპიადა. უთარიღო. ვასო 

აბაშიძის სახ. მუსიკალური კომედიის სახელმწიფო თეატრი.

ქაღალდი მძიმე

28122 105 თ.დთ 88

შემოქმედებით ახალგაზრდობის დათვალიერების 

კალენდარული გეგმა თბილისის თეატრებში. უთარიღო. 

ქართულ და რუსულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28123 105 თ.დთ 89

თვითმოქმედი თოჯინების თეატრების რესპუბლიკური 

დათვალიერება-კონკურსის რეპერტუარი. უთარიღო. თოჯინების  

სახელმწიფო ქართული თეატრის შენობაში. 

ქაღალდი საშუალო

28124 105 თ.დთ 90

თვითმოქმედი თეატრალური კოლექტივებისა და თოჯინების 

თეატრების დათვალიერება დევიზით " თანამედროვეობა 

სცენაზე". უთარიღო. 

ქაღალდი საშუალო

28125 105 თ.დთ 91

საქართველოს სსრ მუშა-მოსამსახურეთა თვითმოქმედი 

თეატრალური კოლექტივის რესპუბლიკური დათვალიერების 

რეპერტუარი. უთარიღო. 

ქაღალდი საშუალო

28126 105 თ.დთ 92

საქართველოს სსრ მუშა-მოსამსახურეთა თვითმოქმედი 

თეატრალური კოლექტივის რესპუბლიკური დათვალიერების 

რეპერტუარი. უთარიღო. 

ქაღალდი საშუალო

28127 105 თ.დთ 93

საქართველოს სსრ მუშა- მოსამსახურეთა თვითმოქმედი 

თეატრალური კოლექტივის რესპუბლიკური დათვალიერების 

რეპერტუარი. უთარიღო.

ქაღალდი საშუალო

28128 105 თ.დთ 94

თანამედროვე თეამაზე დადგმული სპექტაკლების საკავშირო 

დათვალიერების რეპერტუარი. უთარიღო. ქართულ და რუსულ 

ენაზე.

ქაღალდი მძიმე

28129 105 თ.დთ 95

თანამედროვე თემაზე დადგმული სპექტაკლების საკავშირო 

დათვალიერების რეპერტუარი. უთარიღო. ქართულ და რუსულ 

ენაზე.

ქაღალდი მძიმე

28130 105 თ.დთ 96
ა.კორნეიჩუკის "Платон Кречет".  რეჟისორი  ს.დრაგოვი. 

უთარიღო. დათვალიერება. რუსულ ენაზე.
ქაღალდი საშუალო

28131 105 თ.დთ 97

მშრომელთა თვითმოქმედი მხატვრული შემოქმედების 

პირველი საკავშირო ფესტივალისადმი მიძღვნილი ზონალური 

დათვალიერება. მონაწილეობენ: ქ. ფოთის, აბაშის და ცხაკაიას 

რაიონების აგიტმხატვრული ბრიგადები. სარაიონო კულტურის 

სახლის შენობაში. 

ქაღალდი კარგი

28132 105 თ.დთ 98
აგიტმხატვრული ბრიგადების რესპუბლიკური დათვალიერება , 

დევიზით " დიდება შრომას" . უთარიღო. მსახიობის სახლი. 
ქაღალდი საშუალო

28133 105 თ.დთ 99
საქართველოს თეატრების რესპუბლიკური დათვალიერების  

რეპერტუარი. უთარიღო. ველისციხის სახელმწიფო თეატრი. 
ქაღალდი მძიმე

28134 105 თ.დთ 100

სსრ კავშირის შექმნის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი სახალხო 

თეატრების რესპუბლიკური ფესტივალის ლაურეატი 

კოლექტივების სპექტაკლების რეპერტუარი .უთარიღო. აკაკი 

ხორავას სახელობის მსახიობის სახლი.

ქაღალდი მძიმე



28135 105 თ.დთ 101

ვ.ი. ლენინის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

მხატვრული თვითმოქმედი კოლექტივების საოლქო 

დათვალიერება. უთარიღო. ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.

ქაღალდი მძიმე

28136 105 თ.დთ 102
საქალაქო და სარაიონო თეატრების დათვალიერება.უთარიღო.  

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის შენობაში.
ქაღალდი საშუალო

28137 105 თ.დთ 103

ვ.დარასელის "კიკვიძე". რეჟისორი  გ.ჯაფარიძე. უთარიღო. 

ამბროლაურის სახალხო თეატრი. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრის შენობაში. 

ქაღალდი მძიმე

28138 105 თ.დთ 104

ალ.აფხაიძის "სახელგატეხილნი". რეჟისორი  თ. წეროძე. 

უთარიღო. სამების სასოფლო კულტურის სახლთან არსებული 

თეატრალური კოლექტივის წარმოდგენა. რკინიგზელის სახლი. 

ქაღალდი საშუალო

28139 105 თ.დთ 105

საქალაქო და სარაიონო თეატრების დათვალიერება.ანონსი. 

უთარიღო.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

თეატრის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო

28140 105 თ.დთ 106

საქალაქო და სარაიონო თეატრების დათვალიერება. ანონსი. 

უთარიღო.  კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

თეატრის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო

28141 105 თ.დთ 107

ნ.არეშიძის "შენ ჩემი შვილი არა ხარ".  რეჟისორი  ო.აბაშიძე. 

მხატვარი ი.პეტრაიტისი. უთარიღო. ორჯონიკიძის სახალხო 

თეატრი. კ.მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის 

შენობაში. დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28142 105 თ.დთ 108

მ.მრევლიშვილის "ხარატაანთ კერა."რეჟისორი  

გ.ქართველიშვილი. მხატვარი  ი.ასკურავა. უთარიღო. 

რკინიგზელთა სახლის სახალხო თეატრი.  კ.მარჯანიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრის შენობაში.  დატალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28143 105 თ.დთ 109

პ.კაკაბაძის "ყვარყვარე თუთაბერი" რეჟისორი  ბ.ხმალაძე. 

მხატვარი ო.ხუციშვილი. უთარიღო. ბორჯომის სახალხო 

თეატრი. კ.მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის 

შენობაში. დათვალიერება. 

ქაღალდი საშუალო

28144 105 თ.დთ 110

მ.კიკვაძის "ცისკარის ვარსკვლავი" რეჟისორი  შ.ჩერქეზიშვილი. 

მხატვარი  ტ. ოთარაშვილი. უთარიღო. დუშეთის სახალხო 

თეატრი.  რკინიგზელი სახლი. დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28145 105 თ.დთ 111

გ.მოდებაძის "მაღარო გვეძახის". რეჟისორი  გ.მოდებაძე. 

უთარიღო. ჭიათურის სტალინის სახ. მაღაროს თვითმოქმედი 

თეატრალური კოლექტივი. რკინიგზელის სახლი. 

ქაღალდი საშუალო

28146 105 თ.დთ 112

ტ.რამიშვილის "სტუმარ მასპინძლობა". რეჟისორი  ვ. ნინიძე. 

მხატვარი  გ ნინიძე.  უთარიღო. ჩოხატაურის სახალხო თეატრი.  

კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის შენობაში. 

დათვალიერება. 

ქაღალდი საშუალო

28147 105 თ.დთ 113

ა.სუმბათაშვილის "ღალატი". რეჟისორი  ა.მაჩაბელი. უთარიღო. 

ლენინის რაიონის სახალხო თეატრი. რკინიგზის სახლი. 

დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28148 105 თ.დთ 114

დ. კლდიაშვილის "ირინეს ბედნიერება". რეჟისორი  დ. ტაბიძე. 

უთარიღო. სამტრედიის კულტურის სახლის თვითმოქმედი 

თეატრალური კოლექტივის წარმოდგენა. რკინიგზელის სახლი.

ქაღალდი საშუალო

28149 105 თ.დთ 115

სახალხო თეატრების რესპუბლიკური დათვალიერების 

რეპერტუარი. უთარიღო. კ.მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 

დრამატული თეატრის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო

28150 105 თ.დთ 116

გ.ბერძენიშვილის " ნატყვიარი ჭადარი". რეჟისორი  თ.ლოლაძე. 

მხატვარი  ი.ტყემალაძე.  უთარიღო. ცაგერის სახალხო 

თეატრი.რკინიგზელის სახლი.

ქაღალდი მძიმე

28151 105 თ.დთ 117

სახალხო თეატრების რესპუბლიკური დათვალიერების 

რეპერტუარი. უთარიღო. კ.მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 

დრამატული თეატრის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო



28152 105 თ.დთ 118

მეიო და ენიკენის "ბიჭუნა". რეჟისორი  ვ.წულაძის. მხატვარი  

ი.ასკურავა. უთარიღო. ლანჩხუთის სახალხო თეატრი. 

კ.მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის შენობაში. 

დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28153 105 თ.დთ 119

აკ.დევიძის " მეუღლენი". რეჟისორი  ი.მებურიშვილი. მხატვარი  

ნ.ყაზბეგი. უთარიღო. გურჯანის სახალხო თეატრი. 

კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო თეატრის 

შენობაში.დათვალიერება.

ქაღალდი საშუალო

28154 105 თ.დთ 120

ვ. კანდელაკის " ამაღლებული სოფელი". რეჟისორი  მ.ვაშაძე. 

მხატვარი  გ.ბაკურაძე. უთარიღო. ზესტაფონის სარაიონო 

კულტურის სახლთან არსებული თვითმოქმედი თეატრალური 

კოლექტივი. რკინიგზის სახლი. 

ქაღალდი საშუალო

28155 105 თ.დთ 121

ვ.კანდელაკის "ერთხელ დახოცილები". რეჟისორი  ნ.ლეისაძე. 

მხატვარი  ი.ასკურავა. უთარიღო. ლაგოდეხის სახალხო თეატრი. 

კ.მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრი.

ქაღალდი საშუალო

28156 105 თ.დთ 122

საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებისა 

კომუნისტური პარტიის დაარსების 40 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი დათვალიერების რეპერტუარი. 

უთარიღო.კ.მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრის 

შენობაში. 

ქაღალდი საშუალო

28157 105 თ.დთ 123

ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 50 წლისთავისადმი 

მიძღვნილ საკავშირო ფესტივალში მონაწილე დრამატული 

კოლექტივების საქალაქო დათვალიერების  რეპერტუარი. 

უთარიღო. ოფიცერთა სახლი. ქართულ და რუსულ ენაზე. 

ქაღალდი მძიმე

28158 105 თ.დთ 124

თოჯინების თვითმოქმედი თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალის რეპერტუარი.მიძღვნილი დიდი ოქტომბრის 

სოციალისტური რევოლუციის 50 წლისთავისადმი. უთარიღო. 

თბილისის კულტურის სახლი. 

ქაღალდი მძიმე

28159 105 თ.დთ 125

თოჯინების თვითმოქმედი თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალის რეპერტუარი.მიძღვნილი დიდი ოქტომბრის 

სოციალისტური რევოლუციის 50 წლისთავისადმი. უთარიღო. 

თბილისის კულტურის სახლი. 

ქაღალდი საშუალო

28160 105 თ.დთ 126

ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 50 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საკავშირო ფესტივალში მონაწილე დრამატული 

კოლექტივების საოლქო დათვალიერების რეპერტუარი. 

უთარიღო. ოფიცერთა სახლი. ქართულ და რუსულ ენაზე. 

ქაღალდი კარგი

28161 105 თ.დთ 127

სარეპერტუარო აფიშა. უთარიღო. თვითმოქმედი თოჯინევის 

თეატრების რესპუბლიკური დათვალიერება-კონკურსი. 

თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრის შენობაში. 

ქაღალდი კარგი

28162 105 თ.დთ 128
იაპონიის კულტურის კვირეული საქართველოში. 1990 წელი.  

მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

28163 105 თ.დთ 129
თეატრალური ხელოვნების კვირეული. უთარიღო. მხატვრული 

აფიშა.
ქაღალდი კარგი

28164 105 თ.დთ 130
თეატრალური ხელოვნების კვირეული "თეატრი და ბავშვები". 

უთარიღო. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

28165 105 თ.დთ 131
თეატრალური ხელოვნების კვირეული "თეატრი და ბავშვები". 

უთარიღო. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

28166 105 თ.დთ 132
თეატრალური ხელოვნების კვირეული "თეატრი და ბავშვები". 

უთარიღო. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

28167 105 თ.დთ 133
თეატრალური ხელოვნების კვირეული. "თეატრი და ბავშვები". 

უთარიღო. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

28168 105 თ.დთ 134
თეატრალური ხელოვნების კვირეული. "თეატრი და ბავშვები". 

უთარიღო. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

28169 105 თ.დთ 135
თეატრალური ხელოვნების კვირეული. "Театр и дети" უთარიღო. 

რუსულ ენაზე.  მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი



28170 105 თ.დკ 1

ვ.კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1957 წელი. კოსტა 

ხეთაგუროვის სახელობის სტალინირის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლ. შატბერაშვილი, გ.კაბისოვა. 

კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში.  

სამხრეთ-ოსეთის ხელოვნების და ლიტერატურის დეკადა. 

რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28171 105 თ.დკ 2

ვ.კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1957 წელი. კოსტა 

ხეთაგუროვის სახელობის სტალინირის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლ. შატბერაშვილი, გ.კაბისოვა. 

კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში.  

სამხრეთ-ოსეთის ხელოვნების და ლიტერატურის დეკადა. 

ქაღალდი კარგი

28172 105 თ.დკ 3

ვ.კანდელაკის "მაია წყნეთელი". 1957 წელი. კოსტა 

ხეთაგუროვის სახელობის სტალინირის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ლ. შატბერაშვილი, გ.კაბისოვა. 

კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში.  

სამხრეთ-ოსეთის ხელოვნების და ლიტერატურის დეკადა. 

ქაღალდი კარგი

28173 105 თ.დკ 4

გ.პლიევის "ჩერმენი". 1957 წელი. კოსტა ხეთაგუროვის სახ. 

სტალინირის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. თარგმ: გ. 

ბესტაევი. რეჟისორი  ლ.შატბერაშვილი. მხატვარი  ტ.გაგლოევი. 

კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში. 

სამხრეთ- ოსეთის ხელოვნების და ლიტერატურის დეკადა.

ქაღალდი

28174 105 თ.დკ 5

გ.პლიევის "ჩერმენი". 1957 წელი. კოსტა ხეთაგუროვის სახ. 

სტალინირის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. თარგმ: გ. 

ბესტაევი. რეჟისორი  ლ.შატბერაშვილი. მხატვარი  ტ.გაგლოევი. 

კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში. 

სამხრეთ- ოსეთის ხელოვნების და ლიტერატურის დეკადა. 

რუსულ ენაზე.

კარგი

28175 105 თ.დკ 6

გ.პლიევის "ჩერმენი". 1957 წელი.  კოსტა ხეთაგუროვის სახ. 

სტალინირის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. თარგმ: გ. 

ბესტაევი. რეჟისორი  ლ.შატბერაშვილი. მხატვარი  ტ.გაგლოევი. 

კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში. 

სამხრეთ- ოსეთის ხელოვნების და ლიტერატურის დეკადა. 

რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28176 105 თ.დკ 7

გ.პლიევის "ჩერმენი". 1957 წელი. კოსტა ხეთაგუროვის სახ. 

სტალინირის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. თარგმ: გ. 

ბესტაევი. რეჟისორი  ლ.შატბერაშვილი. მხატვარი  ტ.გაგლოევი. 

კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში. 

სამხრეთ- ოსეთის ხელოვნების და ლიტერატურის დეკადა. 

რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28177 105 თ.დკ 8

დ.ტუაევის "ობლების დედა". 1957 წელი. კოსტა ხეთაგუროვის 

სახელობის სტალინირის სახელმწიფო დრამტული თეატრი. 

რეჟისორი  გ.კაბისოვი. მხატვარი  ტ.გაგლოევი. 

კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში.სამხრეთ-

ოსეთის ხელოვნების და ლიტერატურის დეკადა. 

ქაღალდი კარგი

28178 105 თ.დკ 9

დ.ტუაევის "ობლების დედა". 1957 წელი. კოსტა ხეთაგუროვის 

სახელობის სტალინირის სახელმწიფო დრამტული თეატრი. 

რეჟისორი  გ.კაბისოვი. მხატვარი  ტ.გაგლოევი. 

კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში.სამხრეთ-

ოსეთის ხელოვნების და ლიტერატურის დეკადა. რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28179 105 თ.დკ 10

ვ.გაგლოევის "ზალინა" 1957 წელი. კოსტა ხეთაგუროვის სახ. 

სტალინირის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  

გ.ხუგაევი, ს.გაზაევი. მხატვარი  ს.კოჩიევი. კ.მარჯანიშვილის 

სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში. სამხრეთ-ოსეთის 

ხელოვნების და ლიტერატურის დეკადა.

ქაღალდი კარგი



28180 105 თ.დკ 11

ვ.გაგლოევის "ზალინა" 1957 წელი. კოსტა ხეთაგუროვის სახ. 

სტალინირის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რეჟისორი  

გ.ხუგაევი, ს.გაზაევი. მხატვარი  ს.კოჩიევი. კ.მარჯანიშვილის 

სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში. სამხრეთ-ოსეთის 

ხელოვნების და ლიტერატურის დეკადა. რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28181 105 თ.დკ 12

კოსტა ხეთაგუროვის სახ. სტალინირის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრის, სამხრეთ-ოსეთის ხელოვნების და 

ლიტერატურის დეკადის რეპერტუარი. 1957 წელი. რეჟისორი  

გ.კაბისოვი, ლ.შატბერაშვილი, ს.გაზაევი, გ.ხუგაევი. მხატვარი  

ტ.გაგლოევი, ს.ყოჩიევი.  ოსური დასის შემადგენლობა. 

ქართული დასის შემადგენლობა. კ.მარჯანიშვილის 

სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში. დეკადის სამხატვრო 

ხელმძღვანელი- აკაკი ხორავა.

ქაღალდი კარგი

28182 105 თ.დკ 13

კოსტა ხეთაგუროვის სახ. სტალინირის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრის, სამხრეთ-ოსეთის ხელოვნების და 

ლიტერატურის დეკადის რეპერტუარი. 1957 წელი. რეჟისორი  

გ.კაბისოვი, ლ.შატბერაშვილი, ს.გაზაევი, გ.ხუგაევი. მხატვარი  

ტ.გაგლოევი, ს.ყოჩიევი.  ოსური დასის შემადგენლობა. 

ქართული დასის შემადგენლობა. კ.მარჯანიშვილის 

სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში. დეკადის სამხატვრო 

ხელმძღვანელი- აკაკი ხორავა. რუსულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28183 105 თ.დკ 14

 კოსტა ხეთაგუროვის სახ. სტალინირის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრის, სამხრეთ-ოსეთის ხელოვნების და 

ლიტერატურის დეკადის რეპერტუარი. 1957 წელი. რეჟისორი  

გ.კაბისოვი, ლ.შატბერაშვილი, ს.გაზაევი, გ.პატარიძე.  მხატვარი  

ტ.გაგლოევი.  ოსური დასის შემადგენლობა. ქართული დასის 

შემადგენლობა. კ.მარჯანიშვილის სახ.სახელმწიფო თეატრის 

შენობაში. დეკადის სამხატვრო ხელმძღვანელი- აკაკი ხორავა. 

ოსურ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28184 105 თ.დკ 15

თბილისის გრიბოედოვის სახელობის რუსული დრამატული 

თეატრი.  1958 წელი. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის 

დეკადა მოსკოვში. ქართულ და რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28185 105 თ.დკ 16

თბილისის  ლენინის ორდენოსანი ოპერისა და ბალეტის 

ზ.ფალიაშვილის სახელობის თეატრი.   1958 წელი. ქართული 

ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. ქართულ და 

რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28186 105 თ.დკ 17

კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 1958 

წელი. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში. 

ქაღალდი მძიმე

28187 105 თ.დკ 18

თბილისის ალ.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული 

დრამატული თეატრის რეპერტუარი. 1958 წელი.  ქართული 

ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. ქართულ და 

რუსულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28188 105 თ.დკ 19

თბილისის ალ.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული 

დრამატული თეატრის რეპერტუარი. 1958 წელი.  ქართული 

ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. ქართულ და 

რუსულ ენაზე.

ქაღალდი მძიმე

28189 105 თ.დკ 20

ა. კაპლერის "Грозовой год ". 1958 წელი. თბილისის ალ. 

გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული  

თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში. ქართულ და რუსულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28190 105 თ.დკ 21

ა. კაპლერის "Грозовой год ". 1958 წელი. თბილისის ალ. 

გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული 

თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში. ქართულ და რუსულ ენაზე.

ქაღალდი მძიმე



28191 105 თ.დკ 22

ვ.დარასელიას "კიკვიძე". 1958 წელი. თბილისის 

ალ.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული 

დრამატული თეატრი. ქართული ხელოვნების და 

ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. ქართულ და რუსულ ენაზე.

ქაღალდი მძიმე

28192 105 თ.დკ 23

ვ.დარასელიას "კიკვიძე". 1958 წელი. თბილისის 

ალ.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული 

დრამატული თეატრი. ქართული ხელოვნების და 

ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. ქართულ და რუსულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28193 105 თ.დკ 24

ნ.ლესკოვის " Расточитель". 1958 წელი. თბილისის ალ. 

გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული 

თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში. ქართულ და რუსულ ენაზე.

ქაღალდი მძიმე

28194 105 თ.დკ 25

ნ.ლესკოვის " Расточитель". 1958 წელი. თბილისის ალ. 

გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული 

თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში. ქართულ და რუსულ ენაზე.

ქაღალდი მძიმე

28195 105 თ.დკ 26

ნ.ლესკოვის " Расточитель". 1958 წელი. თბილისის ალ. 

გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული 

თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა 

მოსკოვში. ქართულ და რუსულ ენაზე.

ქაღალდი მძიმე

28196 105 თ.დკ 27

ალ.ყაზბეგის "Хевисвери Гоча". 1958 წელი. თბილისის 

ალ.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ს. შანშიაშვილი. ქართული 

ხელოვნებისა და ლიტეარტურის დეკადა მოსკოვში. ქართულ და 

რუსულ ენაზე.

ქაღალდი მძიმე

28197 105 თ.დკ 28

ალ.ყაზბეგის "Хевисвери Гоча". 1958 წელი. თბილისის 

ალ.გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული 

დრამატული თეატრი. რეჟისორი  ს. შანშიაშვილი. ქართული 

ხელოვნებისა და ლიტეარტურის დეკადა მოსკოვში. ქართულ და 

რუსულ ენაზე.

ქაღალდი მძიმე

28198 105 თ.დკ 29

მ.მრევლიშვილის " Пламенный мечтатель". 1958 წელი. 

თბილისის ალ. გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული 

დრამატული თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და 

ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. ქართულ და რუსულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28199 105 თ.დკ 30

მ.მრევლიშვილის " Пламенный мечтатель". 1958 წელი. 

თბილისის ალ. გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული 

დრამატული თეატრი. ქართული ხელოვნებისა და 

ლიტერატურის დეკადა მოსკოვში. ქართულ და რუსულ ენაზე.

ქაღალდი მძიმე

28200 105 თ.დკ 31

სახელმწიფო ლენინის ორდენოსანი აკადემიური მცირე 

თეატრის 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი სპექტაკლების 

საიუბილეო დეკადის რეპერტუარი. უთარიღო. რუსულ ენაზე.

ქაღალდი

28201 105 თ.დკ 32

სახელმწიფო ლენინის ორდენოსანი აკადემიური მცირე 

თეატრის 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი სპექტაკლების 

საიუბილეო დეკადის რეპერტუარი. უთარიღო. რუსულ ენაზე. 

დრამატული თეატრის, სამხრეთ-ოსეთის ხელოვნების და 

ლიტერატურის დეკადის რეპერტუარი. 1957 წელი. რეჟისორი  

გ.კაბისოვი, ლ.შატბერაშვილი, ს.გაზაევი, გ.ხუგაევი. მხატვარი  

ტ.გაგლოევი, ს.ყოჩიევი.  ოსური დასის შემადგენლობა. 

ქართული დასის შემადგენლობა. კ.მარჯანიშვილის 

სახ.სახელმწიფო თეატრის შენობაში. დეკადის სამხატვრო 

ხელმძღვანელი- აკაკი ხორავა. 

ქაღალდი საშუალო



28202 106 თ.ფს 1

კავკასიის თეატრალური შემოდგომის სარეპერტუარო აფიშა. 

1956-1957 წწ. სეზონი. მონაწილეობენ: თბილისის რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი, ერევნის გ. სუნდუკიანის 

სახელობის სახელმწიფო თეატრი და აზერბაიჯანის მ. 

აზიზბეკოვის სახელობის თეატრები. აფიშა რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28203 106 თ.ფს 2

გ. ნახუცრიშვილი "ბორის ძნელაძე". დამდგმელი რეჟისორები: ს. 

ჭელიძე და კ. სურმავა. მხატვარი შ. ჟორჟოლაძე. ილია 

ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი". გ. ნახუცრიშვილისა და დ. 

ცხაკაიას ინსცენირება. ს. ჭელიძის დადგმა. მხატვარი - ი. 

ასკურავა. 1957. თეატრების, ანსამბლებისა და გუნდების 

საკავშირო ფესტივალი მიძღვნილი ოქტომბრის დიდი 

სოციალისტური რევოლუციის 40 წლისთავისადმი. 1957. 

საქართველოს მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი. 

მოსკოვის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში.  რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28204 106 თ.ფს 3

ოქტომბრის დიდი სოციალისტური რევოლუციის  40 

წლისთავისადმი მიძღვნილი  თეატრების, ანსამბლებისა და 

გუნდების საკავშირო ფესტივალის მონაწილეთა ჩამონათვალი. 

1957.  რუსულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28205 106 თ.ფს 4

ოქტომბრის დიდი სოციალისტური რევოლუციის  40 

წლისთავისადმი მიძღვნილი  თეატრების, ანსამბლებისა და 

გუნდების საკავშირო ფესტივალი. მოზარდ მაყურებელთა 

თეატრების დასკვნითი ჩვენებები. 1958.  რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28206 106 თ.ფს 5

საქართველოს სახალხო თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალი მიძღვნილი დიდი ოქტომბრის სოციალისტური 

რევოლუციის 50 წლისთავისადმი. 1966-67 წწ. სეზონი. 

სარეპერტუარო აფიშა. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო

28207 106 თ.ფს 6
საბავშვო თეატრების ფესტივალის სარეპერტუარო აფიშა 

რუსულ ენაზე. 1968 წელი. მოსკოვი.
ქაღალდი საშუალო

28208 106 თ.ფს 7
საბავშვო თეატრების ფესტივალის სარეპერტუარო აფიშა 

რუსულ ენაზე. 1968 წელი. მოსკოვი.
ქაღალდი საშუალო

28209 106 თ.ფს 8
საბავშვო თეატრების ფესტივალის სარეპერტუარო აფიშა 

რუსულ ენაზე. 1968 წელი. მოსკოვი.
ქაღალდი მძიმე

28210 106 თ.ფს 9

ქართული საბჭოთა კვირეული ზაარლანდის სახელმწიფო 

თეატრის ფესტივალზე. 1973-74 წწ. სეზონი. ზაარბრიუკენი. 

აფიშა გერმანულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28211 106 თ.ფს 10

რ. თაბუკაშვილის "Секретарь райкома". ალტაი მამელოვის 

"Когда встречаютя звезды". ნ. პოგოდინის "Человек с ружьем". 

Праздник драматических театров соревующих городов: 

Кировабад, Кутаиси и Ленинакана "Театральная весна". 1974 წ. 

წარმოდგენები გაიმართება ა. მრავიანას სახელობის დრამატულ 

თეატრსა და ტექსტილის კულტურის სახლში. აფიშა რუსულ 

ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28212 106 თ.ფს 11

ახალგაზრდული თეატრების ფესტივალის სარეპერტუარო 

აფიშა რუსულ ენაზე. 1979 წ. შ. რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის შენობაში.

ქაღალდი კარგი

28213 106 თ.ფს 12

ახალგაზრდული თეატრების ფესტივალის სარეპერტუარო 

აფიშა რუსულ ენაზე. 1979 წ. შ. რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის შენობაში.

ქაღალდი კარგი

28214 106 თ.ფს 13

ახალგაზრდული თეატრების ფესტივალის სარეპერტუარო 

აფიშა რუსულ ენაზე. 1979 წ. შ. რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო



28215 106 თ.ფს 14

ო. თაქთაქიშვილის "მუსუსი". 1981 წ. მ. ჯავახიშვილის ნოველის 

მიხედვით. რეჟისოორი - ბ. ა. პოკროვსკი. საბჭოთა მუსიკის 

ფესტივალი საქართველოში. მოსკოვის კამერული მუსიკის 

თეატრის წარმოდგენა ვ. აბაშიძის სახელობის მუსკომედიის 

სახელმწიფო თეატრის შენობაში. აფიშა რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28216 106 თ.ფს 15
ახალგაზრდული სპექტაკლების საკავშირო ფესტივალის 

სარეპერტუარო აფიშა. 1982 წ. თბილისი.
ქაღალდი კარგი

28217 106 თ.ფს 16
ახალგაზრდული სპექტაკლების საკავშირო ფესტივალის 

სარეპერტუარო აფიშა. 1982 წ. თბილისი.
ქაღალდი საშუალო

28218 106 თ.ფს 17

სახალხო თეატრების ფესტივალი "მეგობრობის ჩირაღდანი".  

1987 წელი. მონაწილეობენ: ზესტაფონის, სიღნაღის, 

აზერბაიჯანის, სლოვაკეთის, სომხეთის, შვედეთის ქ. მალმეს 

სახალხო თეატრები. ქ. ზესტაფონში.

ქაღალდი საშუალო

28219 106 თ.ფს 18
ახალგაზრდული სპექტაკლების საკავშირო III ფესტივალის 

სარეპერტუარო აფიშა. 1987 წ. თბილისი.
ქაღალდი საშუალო

28220 106 თ.ფს 19
ახალგაზრდული სპექტაკლების საკავშირო III ფესტივალის 

სარეპერტუარო აფიშა რუსულ ენაზე. 1987 წ. თბილისი.
ქაღალდი კარგი

28221 106 თ.ფს 20

მოყვარულთა თეატრების ფესტივალის სარეპერტუარო აფიშა 

შვედურ ენაზე. ზესტაფონის სახალხო თეატრის 

მონაწილეობით.1987. ვესტეროასი. შვედეთი. 

ქაღალდი კარგი

28222 106 თ.ფს 21

მოყვარულთა თეატრების ფესტივალის სარეპერტუარო აფიშა 

შვედურ ენაზე. ზესტაფონის სახალხო თეატრის 

მონაწილეობით.1987. ვესტეროასი. შვედეთი. 

ქაღალდი საშუალო

28223 106 თ.ფს 22
მადრიდის თეატრალური ფესტივალის სარეპერტუარო აფიშა. 

1987 წ. საქართველოს თეატრალური სტუდიის მონაწილეობით. 
ქაღალდი საშუალო

28224 106 თ.ფს 23

მადრიდის მე-9 საერთაშორისო ფესტივალის სარეპერტუარო 

აფიშა. 1989 წ. შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის, კ. 

მარჯანიშვილის სახელობის თეატრისა და თბილისის 

მარიონეტების თეატრის მონაწილეობით. 

ქაღალდი კარგი

28225 106 თ.ფს 24

საქართველოს საქალაქო და სარაიონო სახელმწიფო 

დრამატული თეატრების მესამე რესპუბლიკური ფესტივალის 

სარეპერტუარო აფიშა. 1990 წელი. აკაკი ხორავას სახელობის 

მსახიობის სახლში.

ქაღალდი კარგი

28226 106 თ.ფს 25
საქართველოს სახალხო თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალის "გურაჯაანი-90" სარეპერტუარო აფიშა. 1990 წელი.
ქაღალდი საშუალო

28227 106 თ.ფს 26
საქართველოს სახალხო თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალის "გურაჯაანი-90" სარეპერტუარო აფიშა. 1990 წელი.
ქაღალდი საშუალო

28228 106 თ.ფს 27
საქართველოს სახალხო თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალის "გურაჯაანი-90" სარეპერტუარო აფიშა. 1990 წელი.
ქაღალდი კარგი

28229 106 თ.ფს 28

თოჯინების სახელმწიფო თეატრების პირველი რესპუბლიკური 

ფესტივალის სარეპერტუარო აფიშა. 1990 წ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართლი თეატრის შენობაში. 

ქაღალდი კარგი

28230 106 თ.ფს 29

თოჯინების სახელმწიფო თეატრების პირველი რესპუბლიკური 

ფესტივალის სარეპერტუარო აფიშა. 1990 წ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართლი თეატრის შენობაში. 

ქაღალდი კარგი

28231 106 თ.ფს 30

თოჯინების სახელმწიფო თეატრების პირველი რესპუბლიკური 

ფესტივალის სარეპერტუარო აფიშა. 1990 წ. თბილისის 

თოჯინების სახელმწიფო ქართლი თეატრის შენობაში. 

ქაღალდი კარგი

28232 106 თ.ფს 31
საქათველოს მოყვარულთა თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალის "გურაჯაანი-94" . სარეპერტუარო აფიშა. 1994 წ. 
ქაღალდი საშუალო



28233 106 თ.ფს 32
საქათველოს მოყვარულთა თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალის "გურაჯაანი-94".  სარეპერტუარო აფიშა. 1994 წ. 
ქაღალდი კარგი

28234 106 თ.ფს 33
თოჯინების თეატრების საერთშორისო ფესტივალი "ქუთაისი-

96". 1996 წელი.
ქაღალდი კარგი

28235 106 თ.ფს 34
საქათველოს მოყვარულთა თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალის "გურაჯაანი-96"  სარეპერტუარო აფიშა. 1996 წ. 
ქაღალდი კარგი

28236 106 თ.ფს 35
საქათველოს მოყვარულთა თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალის "გურაჯაანი-96"  სარეპერტუარო აფიშა. 1996 წ. 
ქაღალდი საშუალო

28237 106 თ.ფს 36
საქათველოს მოყვარულთა თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალის "გურაჯაანი-96"  სარეპერტუარო აფიშა. 1996 წ. 
ქაღალდი საშუალო

28238 106 თ.ფს 37

საქართველოს მოყვარულთა თეატრების რესუბლიკური 

ფესტივალის საუკეთესო სპექტაკლების კვირეულის 

სარეპერტუარო აფიშა. 1996 წ. 

ქაღალდი საშუალო

28239 106 თ.ფს 38

საქართველოს მოყვარულთა თეატრების რესუბლიკური 

ფესტივალის საუკეთესო სპექტაკლების კვირეულის 

სარეპერტუარო აფიშა. 1996 წ. 

ქაღალდი საშუალო

28240 106 თ.ფს 39

ჟაკ პრევერის "საღამოს სტუმრები". სემუელ ბეკეტის "გოდოს 

მოლოდინში". ჯოვანი ბოკაჩოს "დეკამერონი". 1997 წ. 

საერთაშორისო თატალური ფესტივალი "თეატრი÷ვიდეო". 

ნაციონალურ უმცირესობათა თეატრალური ფესტივალი. ქალაქ 

ბერეგოვოს დიული იეიშის სახელობის უნგრული ნაციონალური 

თეატრის გასტროლები საქართველოში.

ქაღალდი საშუალო

28241 106 თ.ფს 40

ჟაკ პრევერის "საღამოს სტუმრები". სემუელ ბეკეტის "გოდოს 

მოლოდინში". ჯოვანი ბოკაჩოს "დეკამერონი". 1997 წ. 

საერთაშორისო თატალური ფესტივალი "თეატრი÷ვიდეო". 

ნაციონალურ უმცირესობათა თეატრალური ფესტივალი. ქალაქ 

ბერეგოვოს დიული იეიშის სახელობის უნგრული ნაციონალური 

თეატრის გასტროლები საქართველოში.

ქაღალდი საშუალო

28242 106 თ.ფს 41
საქათველოს მოყვარულთა თოჯინების თეატრების 

ფესტივალის "გურაჯაანი-99" სარეპერტუარო აფიშა. 1999 წ. 
ქაღალდი საშუალო

28243 106 თ.ფს 42

ევროპული კულტურის თვე. ბულგარეთის ალტერნატიული 

თეატრის ფესტივალის რეპერტუარი. პლოვდივი 1999. აფიშა 

ბულგარულ ენაზე.

ქაღალდი

28244 106 თ.ფს 43
ახალგაზრდული თეატრების ფესტივალი. სარეპერტუარო აფიშა 

ხელმოწერებით. უთარიღო. გრიბოედოვის თეატრის შენობაში.
ქაღალდი კარგი

28245 106 თ.ფს 44

ქ. რიგის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრის რუსული 

დასის სარეპერტუარო აფიშა ახალგაზრდული თეატრების 

ფესტივალზე. უთარიღო. რუსთაველის თეატრის შენობაში.

ქაღალდი კარგი

28246 106 თ.ფს 45

ქ. რიგის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრის რუსული 

დასის სარეპერტუარო აფიშა ახალგაზრდული თეატრების 

ფესტივალზე. უთარიღო. რუსთაველის თეატრის შენობაში. 

ქაღალდი საშუალო

28247 106 თ.ფს 46

საქართველოს სახალხო თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალი მიძღვნილი დიდი ოქტომბრის სოციალისტური 

რევოლუციის 50 წლისთავისადმი. უთარიღო. სარეპერტუარო 

აფიშა. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო

28248 106 თ.ფს 47

საქართველოს სახალხო თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალი მიძღვნილი დიდი ოქტომბრის სოციალისტური 

რევოლუციის 50 წლისთავისადმი. უთარიღო. სარეპერტუარო 

აფიშა. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო



28249 106 თ.ფს 48

საქართველოს სახალხო თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალი მიძღვნილი დიდი ოქტომბრის სოციალისტური 

რევოლუციის 50 წლისთავისადმი. უთარიღო. სარეპერტუარო 

აფიშა. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო

28250 106 თ.ფს 49

საქართველოს სახალხო თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალი მიძღვნილი დიდი ოქტომბრის სოციალისტური 

რევოლუციის 50 წლისთავისადმი. უთარიღო. სარეპერტუარო 

აფიშა. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის შენობაში.

ქაღალდი საშუალო

28251 106 თ.ფს 50

საქართველოს სახალხო თეატრების რესპუბლიკური 

ფესტივალი მიძღვნილი დიდი ოქტომბრის სოციალისტური 

რევოლუციის 50 წლისთავისადმი. უთარიღო. სარეპერტუარო 

აფიშა. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 

თეატრის შენობაში.

ქაღალდი კარგი

28252 106 თ.ფს 51

რუსთავის ტეატრალური ფესტივალის "ოქროს ნიღაბი" 

სარეპერტუარო აფიშა. უთარიღო. რუსთავის მეტალურგთა 

კულტურის სასახლეში.

ქაღალდი საშუალო

28253 106 თ.ფს 52

"გმირები არ კვდებიან". ვ. ი. ლენინის დაბადების 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი თეატრალიზებული ფესტივალის 

პროგრამა. უთარიღო. ვ. კიკვიძის სახელობის კულტურისა და 

დასვენების პარკი.

ქაღალდი კარგი

28254 106 თ.ფს 53
Ballet folklorico de la republica sovietica de Georgia. Teatro de la 

zarzuela. Ifestival internacional de ballet. ესპანურ ენაზე. უთარიღო.
ქაღალდი მძიმე

28255 106 თ.ფს 54

Moscow theatre festival. Праздник советского театра. 

Програма."Ламара"- Грузинский театр им. Руставели. 

(Театральным праздником 1933 г. Открываются ежегодные 

показы лучших образцов советского  искусства для иностранных 

туристов. Втечение праздника будут организованы посещения 

музеев, выставок, встречи и беседы  с режиссерами, просмотры 

кино-фильм и музыкальных программ). ინგლისურ და რუსულ 

ენაზე. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

28256 106 თ.ფს 55

ბაქოს თეატრალური ფესტივალის რეპერტუარი. მიძღვნილი 

აზერბაიჯანული თეატრის 100 წლის იუბილესადმი. 

აზერბაიჯანულნ ენაზე. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

28257 106 თ.ფს 56

ბაქოს თეატრალური ფესტივალის რეპერტუარი. მიძღვნილი 

აზერბაიჯანული თეატრის 100 წლის იუბილესადმი.  რუსულ 

ენაზე. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

28258 106 თ.ფს 57

ბაქოს თეატრალური ფესტივალის რეპერტუარი. მიძღვნილი 

აზერბაიჯანული თეატრის 100 წლის იუბილესადმი.  რუსულ 

ენაზე. უთარიღო.

ქაღალდი კარგი

28259 106 თ.ფს 58

"ერთ მთლიან ოჯახში". 1967 წ. რეჟისორი - ა. ჩხარტიშვილი. 

მხატვარი ს. კენჭაძე.  დიდი ოქტომბრის სოციალისტური 

რევოლუციის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

თეატრალიზებული ფესტივალი. მთაწმინდის კულტურისა და 

დასვენების პარკში. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

28260 106 თ.ფს 59
საბავშვო თეატრების ფესტივალი. 1968 წელი. მოსკოვი - 

ლენინგრადი. მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე.
ქაღალდი საშუალო

28261 106 თ.ფს 60
საბავშვო თეატრების ფესტივალი. 1968 წელი. მოსკოვი - 

ლენინგრადი. მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე.
ქაღალდი კარგი

28262 106 თ.ფს 61
სერვანტინოს მეხუთე თეტრალური ფესტივალის მხატვრული 

აფიშა ესპანურ ენაზე. 1977. გუანახუატო, მექსიკა. 
ქაღალდი კარგი

28263 106 თ.ფს 62
სერვანტინოს მეხუთე თეტრალური ფესტივალის მხატვრული 

აფიშა ესპანურ ენაზე. 1977. გუანახუატო, მექსიკა. 
ქაღალდი საშუალო



28264 106 თ.ფს 63

მარიონეტების თეატრების საერთაშორისო საზოგადოების 50 

წლის იუბილისადმი მიძღვნილი მარიონეტების საერთაშორისო 

ფესტივალის მხატვრული აფიშა. 1979 წ. ნამური, ბელგია. აფიშა 

ფრანგულ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28265 106 თ.ფს 64

მარიონეტების თეატრების საერთაშორისო საზოგადოების 50 

წლის იუბილისადმი მიძღვნილი მარიონეტების საერთაშორისო 

ფესტივალის მხატვრული აფიშა. 1979 წ. პრაღა. 

ქაღალდი კარგი

28266 106 თ.ფს 65

თოჯინების მეცხრე საერთაშორისო ფესტივალის მხატვრული 

აფიშა პოლონურ ენაზე. 1980 წელი. ბიელსკო-ბიალა 

(პოლონეთი).

ქაღალდი კარგი

28267 106 თ.ფს 66

თოჯინების მეცხრე საერთაშორისო ფესტივალის მხატვრული 

აფიშა პოლონურ ენაზე. 1980 წელი. ბიელსკო-ბიალა 

(პოლონეთი).

ქაღალდი კარგი

28268 106 თ.ფს 67

თოჯინების თეატრის მოღვაწეთა საერთაშორისო საბჭოთა 

გაერთიანების ცენტრი. 1981 წ. თბილისი. 23-30 აპრილი. 

მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

28269 106 თ.ფს 68

თოჯინების თეატრის მოღვაწეთა საერთაშორისო საბჭოთა 

გაერთიანების ცენტრი. 1981 წ. თბილისი. 23-30 აპრილი. 

მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი

28270 106 თ.ფს 69
ახალგაზრდული სპექტაკლების საკავშირო ფესტივალის 

მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე. 1982 წ. თბილისი.
ქაღალდი კარგი

28271 106 თ.ფს 70
ახალგაზრდული სპექტაკლების საკავშირო ფესტივალის 

მხატვრული აფიშა. 1982 წ. თბილისი.
ქაღალდი კარგი

28272 106 თ.ფს 71

ამიერკავკასიის რესპუბლიკების თოჯინების თეატრების 

ფესტივალი. 1982. ერევანი. მხატვრული სარეპერტუარო აფიშა 

რუსულ ენაზე. 

ქაღალდი საშუალო

28273 106 თ.ფს 72
ამიერკავკასიის რესპუბლიკების თოჯინების თეატრების 

ფესტივალი. 1982. ერევანი. მხატვრული  აფიშა რუსულ ენაზე. 
ქაღალდი კარგი

28274 106 თ.ფს 73
ამიერკავკასიის რესპუბლიკების თოჯინების თეატრების 

ფესტივალი. 1982. ერევანი. მხატვრული  აფიშა რუსულ ენაზე. 
ქაღალდი კარგი

28275 106 თ.ფს 74
ამიერკავკასიის რესპუბლიკების თოჯინების თეატრების 

ფესტივალი. 1982. ერევანი. მხატვრული  აფიშა რუსულ ენაზე. 
ქაღალდი კარგი

28276 106 თ.ფს 75
ამიერკავკასიის რესპუბლიკების თოჯინების თეატრების 

ფესტივალი. 1982. ერევანი. მხატვრული  აფიშა რუსულ ენაზე. 
ქაღალდი კარგი

28277 106 თ.ფს 76
ამიერკავკასიის რესპუბლიკების თოჯინების თეატრების 

ფესტივალი. 1982. ერევანი. მხატვრული  აფიშა რუსულ ენაზე. 
ქაღალდი კარგი

28278 106 თ.ფს 77

ამიერკავკასიის რესპუბლიკების თოჯინების თეატრების 

ფესტივალის სარეპერტუარო მხატვრული აფიშა 

ხელმოწერებით რუსულ ენაზე. 1984 წ. თბილისი.

ქაღალდი კარგი

28279 106 თ.ფს 78

ამიერკავკასიის რესპუბლიკების თოჯინების თეატრების 

ფესტივალის სარეპერტუარო მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე. 

1984 წ. თბილისი.

ქაღალდი კარგი

28280 106 თ.ფს 79

ამიერკავკასიის რესპუბლიკების თოჯინების თეატრების 

ფესტივალის სარეპერტუარო მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე. 

1984 წ. თბილისი.

ქაღალდი კარგი

28281 106 თ.ფს 80
ამიერკავკასიის რესპუბლიკების თოჯინების თეატრების 

ფესტივალის ორენოვანი  მხატვრული აფიშა. 1984 წ. თბილისი.
ქაღალდი კარგი

28282 106 თ.ფს 81
ამიერკავკასიის რესპუბლიკების თოჯინების თეატრების 

ფესტივალის ორენოვანი  მხატვრული აფიშა. 1984 წ. თბილისი.
ქაღალდი კარგი

28283 106 თ.ფს 82
ამიერკავკასიის რესპუბლიკების თოჯინების თეატრების 

ფესტივალის ორენოვანი  მხატვრული აფიშა. 1984 წ. თბილისი.
ქაღალდი კარგი



28284 106 თ.ფს 83
ახალგაზრდული სპექტაკლების საკავშირო ფესტივალის 

მხატვრული აფიშა ხელმოწერებით. 1985 წ. თბილისი.
ქაღალდი კარგი

28285 106 თ.ფს 84

ახალგაზრდული სპექტაკლების საკავშირო ფესტივალის 

მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე ხელმოწერებით. 1985 წ. 

თბილისი.

ქაღალდი კარგი

28286 106 თ.ფს 85
ახალგაზრდული სპექტაკლების საკავშირო ფესტივალის 

მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე. 1985 წ. თბილისი.
ქაღალდი კარგი

28287 106 თ.ფს 86
ახალგაზრდული სპექტაკლების საკავშირო ფესტივალის 

მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე. 1985 წ. თბილისი.
ქაღალდი საშუალო

28288 106 თ.ფს 87
ადელაიდას სახელოვნებო ფესტივალი. 1986 წ. მხატვრული 

აფიშა
ქაღალდი კარგი

28289 106 თ.ფს 88
მოყვარულთა თეატრების ფესტივალის მხატვრული  აფიშა 

შვედურ ენაზე. 1987. ვესტეროასი. შვედეთი. 
ქაღალდი კარგი

28290 106 თ.ფს 89
მოყვარულთა თეატრების ფესტივალის მხატვრული  აფიშა 

შვედურ ენაზე. 1987. ვესტეროასი. შვედეთი. 
ქაღალდი კარგი

28291 106 თ.ფს 90
მოყვარულთა თეატრების ფესტივალის მხატვრული  აფიშა 

შვედურ ენაზე. 1987. ვესტეროასი. შვედეთი. 
ქაღალდი საშუალო

28292 106 თ.ფს 91
მადრიდის მე-9 საერთაშორისო ფესტივალის  მხატვრული 

აფიშა. 1989 წ. 
ქაღალდი საშუალო

28293 106 თ.ფს 92
მადრიდის მე-9 საერთაშორისო ფესტივალის  მხატვრული 

აფიშა. 1989 წ. 
ქაღალდი საშუალო

28294 106 თ.ფს 93

ევროპის ოპერის მეორე ფესტივალი. 1990. რური. თბილისის 

სახელმწიფო ოპერის რეპერტუარი. მხატვრული აფიშა 

გერმანულ ენაზე. 

ქაღალდი კარგი

28295 106 თ.ფს 94
სტელა არტუას კომედიის ფესტივალი. 1993. მხატვრული აფიშა. 

ედინბურგი.
ქაღალდი კარგი

28296 106 თ.ფს 95
საქათველოს სახალხო თეატრების რესპუბლიკური ფესტივალი.  

1996 წ. მხატვრული აფიშა. გურჯაანი.
ქაღალდი კარგი

28297 106 თ.ფს 96

საქართველოს მოყვარულთა თოჯინების თეატრების ზეიმი 

"ქვემო ჭალა - 98". 1998 წელი. თოჯინების ავტორი - მზია 

ნახუცრიშვილი. მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი საშუალო

28298 106 თ.ფს 97
ახალგაზრდული თეატრების ფესტივალი. უთარიღო. 

მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე. ხელმოწერებით. ქ. თბილისი.
ქაღალდი საშუალო

28299 106 თ.ფს 98
ახალგაზრდული თეატრების ფესტივალი. უთარიღო. 

მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე. ხელმოწერებით. ქ. თბილისი.
ქაღალდი საშუალო

28300 106 თ.ფს 99
ახალგაზრდული თეატრების ფესტივალი. უთარიღო. 

მხატვრული აფიშა რუსულ ენაზე. ქ. თბილისი.
ქაღალდი საშუალო

28301 106 თ.ფს 100
ახალგაზრდული თეატრების ფესტივალი. უთარიღო. 

მხატვრული აფიშა. ხელმოწერებით. ქ. თბილისი.
ქაღალდი საშუალო

28302 106 თ.ფს 101
ახალგაზრდული თეატრების ფესტივალი. უთარიღო. 

მხატვრული აფიშა. ხელმოწერებით. ქ. თბილისი.
ქაღალდი საშუალო

28303 106 თ.ფს 102
ახალგაზრდული თეატრების ფესტივალი. უთარიღო. 

მხატვრული აფიშა. ქ. თბილისი.
ქაღალდი კარგი

28304 106 თ.ფს 103
სერვანტინოს მე-5 საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი. 

ესპანურ ენაზე. უთარიღო. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

28305 106 თ.ფს 104
სერვანტინოს მე-5 საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი. 

ესპანურ ენაზე. უთარიღო. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი კარგი

28306 106 თ.ფს 105
სერვანტინოს მე-5 საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი. 

ესპანურ ენაზე. უთარიღო. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი საშუალო

28307 106 თ.ფს 106
Festival d' Avignon. Direction Jean Vilar. France. ფრანგულ ენაზე. 

უთარიღო. მხატვრული აფიშა.
ქაღალდი საშუალო

28308 106 თ.ფს 107

ნაციონალურ-პოპულარული თეატრი. რეჟისორი  ჟან ვილარი.  

ავინიონის ფესტივალი. ფრანგულ ენაზე. უთარიღო. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი



28309 106 თ.ფს 108

ლეონიდ ანდრეევის "Женщина". უთარიღო. მიხეილ 

თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო 

ფესტივალი "საჩუქარი".  თბილისის ს. ა. გრიბოედოვის 

სახელობის სახელმწიფო რუსულ დრამატულ თეატრში. 

რუსულენოვანი  აფიშა.

ქაღალდი კარგი

28310 106 თ.ფს 109

ავგუსტ სტრინდბერგის "მამა". უთარიღო. რეჟისორი - თემურ 

ჩხეიძე. მხატვარი - იური გეგეშიძე. მონაწილეობენ: ნინო 

ბურდული, გია ბურჯანაძე, მიხეილ გომიაშვილი, კოტე 

თოლორაია, ნატა მურვანიძე და სხვ. მიხეილ თუმანიშვილის 

სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტვალი "საჩუქარი". 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის შენობაში.

ქაღალდი კარგი

28311 106 თ.ფს 110

მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების 

საერთაშორისო ფესტივალი "საჩუქარი". 1997 წელი. მხატვრული 

აფიშა.

ქაღალდი კარგი

28312 106 თ.ფს 111

მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების 

საერთაშორისო ფესტივალი "საჩუქარი". 1997 წელი. 

ინგლისურენოვანი მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

28313 106 თ.ფს 112

მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების 

საერთაშორისო ფესტივალი "საჩუქარი". 1998 წელი. ორენოვანი 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

28314 106 თ.ფს 113

მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების 

საერთაშორისო ფესტივალი "საჩუქარი". 1998 წელი. ორენოვანი 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

28315 106 თ.ფს 114

მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების 

საერთაშორისო ფესტივალი "საჩუქარი". 1998 წელი. ორენოვანი 

მხატვრული აფიშა.

ქაღალდი კარგი

28316 106 თ.ფს 115

Olga Taxidou "Medea - A World Apart". უთარიღო. რეჟისორი: ნანა 

კვასხვაძე. მონაწილეობენ: მზია არაბული, ნინო ბურდული, 

ქეთი დოლიძე, დარეჯან ჯოჯუა, ლალი კეკელიძე. 

თუმანიშვილის კინომსახიობთა სტუდია. ფესტივალი 

"საჩუქარი". მხატვრული აფიშა ინგლისურ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28317 106 თ.ფს 116

Olga Taxidou "Medea - A World Apart". უთარიღო. რეჟისორი: ნანა 

კვასხვაძე. მონაწილეობენ: მზია არაბული, ნინო ბურდული, 

ქეთი დოლიძე, დარეჯან ჯოჯუა, ლალი კეკელიძე. 

თუმანიშვილის კინომსახიობთა სტუდია. ფესტივალი 

"საჩუქარი". მხატვრული აფიშა ინგლისურ ენაზე.

ქაღალდი საშუალო

28318 106 თ.სღ 1

ქორელის თარგმნილი "სიმართლე". დ. აწყურელის თარგმნილი 

"ცოლქმრობის წინააღმდეგ". ბახუტაშვილის "სასმართლო". ვ. 

მატარაძის თარგმნილი "შეყვარებულნი". 1937-38 წწ. ძველი 

ვოდევილების ანსამბლის საღამო. მონაწილეობენ: ალ. 

ივერიელი, ალ. დევიძე, გ. დუმბაძე, ვ. მატარაძე და სხვ.  

ქაღალდი საშუალო

28319 106 თ.სღ 2

"ფაფხურა". ს. ჟიმიძის თარგმნილი : ამ დროის რომანი". ს. 

ჟივიძის "ხავსი ნავსი და უმსგავსი". ს. ჟივიძის "ცოლ-ქმრის 

ჩხუბი კოლექტივზე". უთარიღო. ქართული დრამის და 

ტფილისის ესტრადის მსახიობნი-იუმორისტები: ელენე აბაზაძე 

და სოსო ჟივიძე - სატირის, შარჟისა და იუმორის საღამო-

წარმოდგენა.

ქაღალდი საშუალო

28320 106 თ.სღ 3

ბახუტაშვილის "წითელი კეტი". ა. მიმინოშვილის "დავეუფლოდ 

ტეხნიკას". უთარიღო. სრულიად საქართველოს უსინათლოთა 

საზიგადოების განათლების სახალხო აგიტ დრამ წრის 

მომღერალთა გუნდის და მუსიკალური წრის საღამო - 

უსინათლონი სცენაზე. მონაწილეობენ სრულიად უსინათლონი. 

ქაღალდი მძიმე

28321 106 თ.სღ 4

ვ. გუნიას "სიძე-სიმამრი". უთარიღო. სრულიად საქართველოს 

უსინათლოთა საზოგადოების კულტბრიგადის ორგანიზებით - 

უსინათლონი სცენაზე. ვოროშილოვის სახ. კლუბში.

ქაღალდი მძიმე



28322 107 სახ.თ 2004

"მარგალიტის მაძიებლები", "რიგოლეტო", "დუბროვსკი", 

"ევგენი ონეგინი". 1916 წ. ს. ი. ევლახოვის ანტრეპრიზის 

გასტროლები თბილისის სახაზინო თეატრში. მონაწილეობს 

სმირნოვი. რუსულ ენაზე

ქაღალდი მძიმე

28323 107 სახ.თ 2005

"მარგალიტის მაძიებლები", "რიგოლეტო", "დუბროვსკი", 

"ევგენი ონეგინი". 1916 წ. ს. ი. ევლახოვის ანტრეპრიზის 

გასტროლები თბილისის სახაზინო თეატრში. მონაწილეობს 

სმირნოვი. რუსულ ენაზე

ქაღალდი საშუალო

28324 107 სახ.თ 2006

საოპერო დასი ივ. პ. პალიევის ხელმძღვანელობით. უთარიღო. 

თბილისის სახაზინო თეატრი. მეცო-სოპრანო - ანა ევგენევნა 

ლუკაშევიჩი. რუსულ ენაზე.

ქაღალდი კარგი

28325 107 სახ.თ 2007

შ. დადიანის " მღვიმეში". 1917 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი ე. ანდრონიკაშვილი. მსახიობები: დ. 

მგალობლიშვილი, ნ. დავითაშვილი, ც. ამირაჯიბი, ვ. 

შალიკაშვილი, პ. კორიშელი, ვ. მატარაძე, ა. იმედაშვილი, ი. 

ბარველი, ნ. გვარაძე, მ. ქილარჯიშვილი, ვ. გამყრელიძე.  

მხატვარი  გიორგი ერისთავი.

ქაღალდი კარგი

28326 107 სახ.თ 2008
"დამთხვეული ღენერალი"  1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. ვ. 

აბაშიძის და ნ.გვარაძის მონაწილეობით.
ქაღალდი კარგი

28327 107 სახ.თ 2009

დ. ერისთავის " სამშობლო". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. მსახიობები: ნ. დავითაშვილი, ო. ლეჟავა, 

ე. ჩერქეზიშვილი, ნ. გვარაძე, შ. დადიანი, გ. იშხნელი, ი. 

ზარდალიშვილი, ნ. ციციშვილი, მ. ლორთქიფანიძე, ი. 

აპტალიდი, ფანიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

28328 107 სახ.თ 2010

დ. ერისთავის " სამშობლო". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. მსახიობები: ნ. დავითაშვილი, ო. ლეჟავა, 

ე. ჩერქეზიშვილი, ნ. გვარაძე, შ. დადიანი, გ. იშხნელი, ი. 

ზარდალიშვილი, ნ. ციციშვილი, მ. ლორთქიფანიძე, ი. 

აპტალიდი, ფანიაშვილი.

ქაღალდი კარგი

28329 107 სახ.თ 2011

ა. ცაგარელის "ქართველი დედა". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. მსახიობები: ს. ანკარა, ნ. დავითაშვილი, 

ო. ლეჟავა, ვ. არაბიძე, ნ. გვარაძე, ი.  ჟივიძე, მ. ხარაული, გ. 

ფრონისპირელი, დ. ძნელაძე, შ. ჯაფარიძე.

ქაღალდი კარგი

28330 107 სახ.თ 2012

ა. ცაგარელის "ქართველი დედა". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. მსახიობები: ს.ანკარა, ნ. დავითაშვილი, 

ო. ლეჟავა, ვ. არაბიძე, ნ. გვარაძე, ი. ჟივიძე, მ. ხარაული, გ. 

ფრონისპირელი, დ. ძნელაძე, შ. ჯაფარიძე.

ქაღალდი კარგი

28331 107 სახ.თ 2013

ნ. შიუკაშვილის "მთის ზღაპარი". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. მსახიობები: ნ. დავითაშვილი, ო. 

სინაურიძე, ე. ჩერქეზიშვილი, აპტალიდი, ვ. გამყრელიძე, ვასაძე, 

გ. იშხნელი, გ. ფრონისპირელი, ნ. ციციშვილი, დ. ძნელაძე, შ. 

ჯაფარიძე.

ქაღალდი კარგი

28332 107 სახ.თ 2014

ნ. შიუკაშვილის "მთის ზღაპარი". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. მსახიობები: ნ. დავითაშვილი, ო. 

სინაურიძე, ე. ჩერქეზიშვილი, აპტალიდი, ვ. გამყრელიძე, ვასაძე, 

გ. იშხნელი, გ. ფრონისპირელი, ნ. ციციშვილი, დ. ძნელაძე, შ. 

ჯაფარიძე.

ქაღალდი კარგი

28333 107 სახ.თ 2015

ნ. შიუკაშვილის "მთის ზღაპარი". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. მსახიობები: ნ. დავითაშვილი, ო. 

სინაურიძე, ე. ჩერქეზიშვილი, აპტალიდი, ვ. გამყრელიძე, ვასაძე, 

გ. იშხნელი, გ. ფრონისპირელი, ნ. ციციშვილი, დ. ძნელაძე, შ. 

ჯაფარიძე.

ქაღალდი კარგი



28334 107 სახ.თ 2016

ი. გედევანიშვილის " სინათლე". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. მსახიობები : ტ. აბაშიძე, ც. ამირაჯიბი, 

ს.ანკარა, ნ. დავითაშვილი, ო. ლეჟავა, ო. სინაურიძე, მ. 

ქილარჯიშვილი, ა. ჩხეიძე, ნ. ჯავახიშვილი,აპტალიდი, დ. 

აბდუშელი, ვ. არაბიძე, ი. ბარველი, ვ. გამყრელიძე, ნ. გვარაძე, 

გ.იშხნელი, მ. ლორთქიფანიძე, მ. სარაული, ზ. საფაროვი, 

ფანიაშვილი, გ. ფრონისპირელი, ნ. ციციშვილი, მ. ცხაკაია, დ. 

ძნელაძე, შ. ჯაფარიძე.

ქაღალდი კარგი

28335 107 სახ.თ 2017
ი. გედევანიშვილის " სინათლე". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი.
ქაღალდი კარგი

28336 107 სახ.თ 2018
ი. გედევანიშვილის " სინათლე". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. 
ქაღალდი კარგი

28337 107 სახ.თ 2019
ი. გედევანიშვილის " სინათლე". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი.
ქაღალდი კარგი

28338 107 სახ.თ 2020
ი. გედევანიშვილის " სინათლე". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. 
ქაღალდი მძიმე

28339 107 სახ.თ 2021

ა. სუმბათაშვილის " ღალატი". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. მსახიობები: ე. ანდრონიკაშვილი, ნ. 

დავითაშვილი, ვ. გუნია, ო. ლეჟავა, ე. ჩერქეზიშვილი, ნ. 

ჯავახიშვილი, ვ. აბაშიძე, ი. ბარველი, ნ.გვარაძე, შ. იშხნელი, გ. 

ფრონისპირელი, ნ. ციციშვილი, დ. ძნელაძე. 

ქაღალდი კარგი

28340 107 სახ.თ 2022

ა. სუმბათაშვილის " ღალატი". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. მსახიობები: ე. ანდრონიკაშვილი, ნ. 

დავითაშვილი, ვ. გუნია, ო. ლეჟავა, ე. ჩერქეზიშვილი, ნ. 

ჯავახიშვილი, ვ. აბაშიძე, ი. ბარველი, ნ.გვარაძე, შ. იშხნელი, გ. 

ფრონისპირელი, ნ. ციციშვილი, დ. ძნელაძე. 

ქაღალდი კარგი

28341 107 სახ.თ 2023

ა. სუმბათაშვილის " ღალატი". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. მსახიობები: ე. ანდრონიკაშვილი, ნ. 

დავითაშვილი, ვ. გუნია, ო. ლეჟავა, ე. ჩერქეზიშვილი, ნ. 

ჯავახიშვილი, ვ. აბაშიძე, ი. ბარველი, ნ.გვარაძე, შ. იშხნელი, გ. 

ფრონისპირელი, ნ. ციციშვილი, დ. ძნელაძე. 

ქაღალდი საშუალო

28342 107 სახ.თ 2024

ა.სუმბათაშვილის " ღალატი". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. ელ. ანდრონიკაშვილის, ე. 

ჩერქეზიშვილის, ვ. აბაშიძის, გ. ფრონისპირელის 

მონაწილეობით.

ქაღალდი კარგი

28343 107 სახ.თ 2025

ა.სუმბათაშვილის " ღალატი". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ. დადიანი. ელ. ანდრონიკაშვილის, ე. 

ჩერქეზიშვილის, ვ. აბაშიძის, გ. ფრონისპირელის 

მონაწილეობით.

ქაღალდი საშუალო

28344 107 სახ.თ 2026

ბრიეს " სარწმუნოება". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

გ.ჯაბადარი. დირიჟორი ბ.გესსი.  მსახიობები: ა.ქიქოძე, 

ვ.ანჯაფარიძე, ე.ციმაკურიძე, ე. ამირეჯიბი, ქ. ჯავაშვილი, 

ნინონი, ე. აბაზაძე, ბ. გამრეკელი, ნიბლია, თ. ღოღობერიძე, გ. 

არადელ-იშხნელი, ვ. ჯიქია, ი. ზარდალიშვილი, მ.გელოვანი, ნ. 

ცინაძე, ა. ალექსიშვილი, გ. სარჩიმელიძე, მ. ჭიაურელი, მ. 

ხერხეულიძე, ტ. აღსაბაძე, პ. ცხაკაია.

ქაღალდი საშუალო

28345 107 სახ.თ 2027

ბრიეს " სარწმუნოება". 1918 წ. სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

გ.ჯაბადარი. დირიჟორი ბ.გესსი.  მსახიობები: ა.ქიქოძე, 

ვ.ანჯაფარიძე, ე.ციმაკურიძე, ე. ამირეჯიბი, ქ. ჯავაშვილი, 

ნინონი, ე. აბაზაძე, ბ. გამრეკელი, ნიბლია, თ. ღოღობერიძე, გ. 

არადელ-იშხნელი, ვ. ჯიქია, ი. ზარდალიშვილი, მ.გელოვანი, ნ. 

ცინაძე, ა. ალექსიშვილი, გ. სარჩიმელიძე, მ. ჭიაურელი, მ. 

ხერხეულიძე, ტ. აღსაბაძე, პ. ცხაკაია.

ქაღალდი კარგი



28346 107 სახ.თ 2028

სარეპერტუარო აფიშა.. დ.კლდიაშვილის " დარისპანის 

გასაჭირი". " სიმართლე". კ. ფოცხვერაშვილისა და ვ.მიზანდარის 

ლოტბარობით გაიმართება კონცერტი კ.ფოცხვერაშვილის 

სიმფონიური პოემა  "ამირანი". 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი.

ქაღალდი კარგი

28347 107 სახ.თ 2029

შექსპირის " დიდი ამბავი ტყუილ უბრალოთ". 1919 წ. 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი შ. დადიანი. მსახიობები: 

ტ.აბაშიძე, ს.ანკარა, ო.ლეჟავა, ა.ჩხეიძე, ვ.აბაშიძე, დ.აბდუშელი, 

ვ.არაბიძე, აპტალიდი, ი.ბარველი, შ.დადიანი, ლორთქიფანიძე, 

ი.ჟივიძე, მ.სარაული, ფანიაშვილი, გ.ფრონისპირელი, 

დ.ძნელაძე, შ.ჯაფარიძე, დ.ჩხეიძე.

ქაღალდი კარგი

28348 107 სახ.თ 2030

ა.ცაგარელის " ხანუმა" (ხანუმას როლს შეასრულებს 

ე.ჩერქეზიშვილი).  ანტონოვის " მე მინდა კნეინა გავხდე". ვ. 

გუნიას "დედის ერთა". მსახიობები : ელ. ჩერქეზიშვილი, 

აბაზაძე, ბ.ბ.ნ ციციშვილი. 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი.

ქაღალდი კარგი

28349 107 სახ.თ 2031

ა.სუმბათაშვილის " ღალატი". (გიორგი არადელი-იშხნელის 

ბენეფისი, ათი წლის მოღვაწეობის აღსაიშნავად). 1919 წ. 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორები ა.წუწუნავა, 

კ.ანდრონიკაშვილი. მსახიობები: შ.შარაშიძე, ვ.გუნია, 

ნ.დავითაშვილი, თ.გოგოლაშვილი, ო.ლეჟავა, გ.არადელი-

იშხნელი, ა.იმედაშვილი, დ.ჩარკვიანი, ს.რომანიშვილი, 

ე.ჩერქეზიშვილი, ივერიელი, პ.კორიშელი, ნ.ციციშვილი, 

ზ.საფაროვი.

ქაღალდი კარგი

28350 107 სახ.თ 2032

ლ.ქიაჩელის "ტარიელ გოლუა". სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ.დადიანი. მსახიობები : ც.ამირაჯიბი, 

ე.ანდრონიკაშვილი, ო.სინაური, ნ.ჯავახიშვილი, ი.აპტალიდი, 

ვ.არაბიძე, ი.ბარველი, შ.დადიანი, გ.იშხნელი, 

მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჟივიძე, ზ.საფაროვი, მ.სარაული, 

ფანიაშვილი, გ. ფრონისპირელი, ნ.ციციშვილი, პ.ცხაკაია, 

დ.ძნელაძე, შ.ჯაფარიძე.

ქაღალდი საშუალო

28351 107 სახ.თ 2033

ჟ.ანუის "ანტიგონე".1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

ყუშიტაშვილი. მხატვარი ა. ზალცმანი. მსახიობები: 

ამირაჯიბი,ნ.დავითაშვილი, მ.ქილარჯიშვილი, დ. აბდუშელი, 

ი.აპტალიდი, გ.იშხნელი, მ.ლორთქიფანიძე, მ.ხარაული, 

ვ.ფანიაშვილი, გ.ფრონისპირელი, დ.ჩხეიძე, დ.ძნელაძე, 

შ.ჯაფარიძე.

ქაღალდი კარგი

28352 107 სახ.თ 2034

ჟ.ანუის "ანტიგონე".1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი 

ყუშიტაშვილი. მხატვარი ა. ზალცმანი. მსახიობები: 

ამირაჯიბი,ნ.დავითაშვილი, მ.ქილარჯიშვილი, დ. აბდუშელი, 

ი.აპტალიდი, გ.იშხნელი, მ.ლორთქიფანიძე, მ.ხარაული, 

ვ.ფანიაშვილი, გ.ფრონისპირელი, დ.ჩხეიძე, დ.ძნელაძე, 

შ.ჯაფარიძე.

ქაღალდი საშუალო

28353 107 სახ.თ 2035

ი. გედევანიშვილის " სინათლე". 1919 წ. სახელმწიფო თეატრი. 

რეჟისორი შ.დადიანი. ასევე წარმოდგენილ იქნება ბალეტი 

ბ.ვაკარეცის ხელმძღვანელობით, "ხორო და ორკესტრი". 

მსახიობები: ტ.აბაშიძე, ს.ანკარა, ო.ლეჟავა, მაჭავარიანი, 

ე.მესხი, ო.ხინაურიძე, მ.ქილარჯიშვილი, ა.ჩხეიძე, 

ნ.ჯავახიშვილი.

ქაღალდი საშუალო

28354 107 სახ.თ 2036
ა.ცაგარელის " ხანუმა". (ვასო აბაშიძის საბენეფისოთ). 1919 წ. 

სახელმწიფო თეატრი. რეჟისორი ა. წუწუნავა.
ქაღალდი საშუალო



28355 107 სახ.თ 2037

შ.დადიანის " ქალის 1001 ცბიერება". 1919 წ. სახელმწიფო 

თეატრი. მსახიობები: ანდრონიკაშვილი,დადიანი, ჯიქია, 

ფრანგიშვილი. პროგრამაში წარმოდგენილია ასევე : 

საკონცერტო განყოფილება მონაწილეობენ : ი. სარაჯიშვილი, 

ინაშვილი, აგასოვა-კალანდაძე. ასევე ინფორმაციაა გრ. 

ლორთქიფანიძის შესახებ, რომელიც წაიკითხავს ლექციას 

სოციალურ რევოლუციასა და რუსულ კომუნიზმზე.

ქაღალდი მძიმე

28356 107 სახ.თ 2038

შ. დადიანის "გეგეჩკორი". "ქალის ათას ერთი ცბიერება". შალვა 

დადიანის 30 წლ. სამწერლო, სასცენო და საზოგადო 

მოღვაწეობის აღსანიშნავი "იუბილე". უთარიღო. სახელმწიფო 

თეატრი. [1922]

ქაღალდი მძიმე

28357 107 სახ.თ 2039

"ჯეჯილის" 30 წლის მოღვაწეობის აღსანიშნავად გაიმართება : 

"დილა", მოხსენება ი.გომართელი. ვ.გუნიას "მზეხა" (პიესაში 

შესრულებული იქნება სიმღერები, ცეკვა, იმღერებს 

ქალთასემენარიის მოწაფეთა გუნდი გ.სვანიძის ლოტბარობით), 

წარმოდგენაში მონაწილეობენ: ს.რომანიშვილი, ს. ჟივიძე, 

პ.ფრანგიშვილი, მ.ხარაული, ი.თარალაშვილი და სკოლის 

მოსწავლეები). პერინის სკოლის ბავშვებისგან "ბალეტი" . 

ე.ანდრონიკაშვილის ხელმძღვანელობით , ბავშვებისგან 

შესრულებული "ქართული ცეკვა". სახელმწიფო თეატრი.[1920]

ქაღალდი მძიმე



შენიშვნა



























































































































































































































































































სარესრავრაციო













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































შეფუთულია




















