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ზაქარია ფალიაშვილის ფოტოარქივი

1. 21513. 8322. 20050. 21873. 833. 1485. 11307. 2321. ზ. ფალიაშვილი ახალგაზრდობაში. 
პორტრეტი. 1824. 811. 1217. 11 ც. ორიგინალი.

2. 21873. 11378. 26352. 24761. 21513. 571. ზ. ფალიაშვილი შუახნის ასაკში. 
პორტრეტი.16X23. 12X17. 8X10. 17X24. 6 ც. ასლი.

3. 20050. 21033. 24076. 21513. 6896. 11790. ზ. ფალიაშვილი შუახნის ასაკში. პორტრეტი. 
17X23. 12X15. 9X11. 6 ც. ორიგინალი.

4. 7689. ზ. ფალიაშვილი. შუახნის ასაკში. პორტრეტი. 1929 წ. ავტოგრაფით ნ. 
გოცირიძისადმი. 9X13. 1 ც. ორიგინალი.

5. 21513. 1901. 2001/10. ზ. ფალიაშვილი სიყმაწვილეში. პორტრეტი. 5X10. 10X14. 14X19. 
4 ც. ორიგინალი ავტოგრაფით. 

6. 7001/10. ზ. ფალიაშვილი. პორტრეტი. 1900-1903 წ. მოსკოვში სტუდენტობის პერიოდი. 
7X9. 1 ც. ასლი.

7. 21513. ზ. ფალიაშვილი ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 1913 წ. 17X22.  1 ც. ასლი.

8. 21513. 31237. ზ. ფალიაშვილი შუახნის ასაკში. პორტრეტი (პროფილში). 18X24. 9X11. 
2 ც. ასლი. 1 ც. დაზიანებული.

9.  8322. ზ. ფალიაშვილი საწერ მაგიდასთან მუშაობის დროს 7X10. 1 ც. ასლი.

10. 25489. 20050. 7816. ზ. ფალიაშვილი შუახნის  ასაკში. პორტრეტი. 12X17. 7X9. 3 ც. 
ასლი.

11. 21513. ზ. ფალიაშვილი ახალგაზრდობაში საწერ მაგიდასთან მუშაობის დროს. 1916 წ. 
15X20. 1 ც. ასლი.

12.  21513. ზ. ფალიაშვილი. ქუთათელაძის მიერ შესრულებული პორტრეტი. 21X30. 1 ც. 
ასლი.

13. 21033. 24761. 24076. 21513. 20050. ზ. ფალიაშვილი  შუახნის ასაკში. პორტრეტი. 
30X34. 13X17. 23X29. 24X35. 5 ც. ასლი.
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14. 19126. 8322. 24761. 6896. ზ. ფალიაშვილი. პორტრეტი. 1930 წ. 10X15. 9X13. 4 ც. 1 ც. 
ორიგინალი ავტოგრაფით.

15. 20050. ზ. ფალიაშვილი შუახნის ასაკში. 12X17. 1 ც. რეპროდუქცია.

16. 20050. ზ. ფალიაშვილი მუშაობის დროს. 12X17. 1 ც. ასლი.

17. 19126. ზ. ფალიაშვილი. ასლი ფერწერული ტილოდან. 9X13. 1 ც.

18. 19126. ზ. ფალიაშვილი ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 11X14. 1 ც. ასლი.

19. 21513. 24761. ზ. ფალიაშვილი შუახნის ასაკში. პორტრეტი.13X19. 13X17. 7X8. 4 ც. 
ასლი.

20. 841. 20050.841. 11307. ასლი ზ. ფალიაშვილის  ფერწერული პორტრეტიდან. ფოტოზე 
მხატვარ უჩა ჯაფარიძის ავტოგრაფი. 17X23. 11X15. 18X22. 3 ც. ასლი. 1 ც. ფერადი.

21. 21513. ზაქარია, ივანე და ლევან ფალიაშვილები  ახალგაზრდობაში. 12X17. 1 ც. ასლი.

22. 11378. ზ. ფალიაშვილის ოჯახის წევრები. 11X14. 1 ც. ორიგინალი.

23. 1310. ზ. ფალიაშვილი, მისი მეუღლე ი. უტკინა და ვაჟი ირაკლი ფალიაშვილი. 1906 წ. 
11X16. 1 ც. ორიგინალი.

24. 21513. ზ. ფალიაშვილის დედა მარიამ მესარქიშვილი. 11X15. 1 ც. ასლი.

25. 24761. ზ. ფალიაშვილი მეუღლესთან ი. უტკინასთან და შვილთან, ირაკლისთან ერთად. 
11X16 .1 ც. ასლი.

26.  24761. ზ. ფალიაშვილის ვაჟი ირაკლი. 9X12. 1 ც. ასლი.

27. 25805. ზაქარია და ივანე ფალიაშვილები. 12X16. 1 ც. ასლი.

28. 24076. 21513. ჯგუფური ფოტო. ივანე, ზაქარია (დგანან), პოლიკარპე, ჟანა და ლევან 
ფალიაშვილები (სხედან). 15X23. 13X18. 2 ც. ასლი.

29. 9646. ზაქარია და ივანე ფალიაშვილები „აბესალომ და ეთერის” პარტიტურის 
დამუშავების დროს. 10X14. 1 ც. ორიგინალი.

30. 22059. ზ. ფალიაშვილი, მისი მეუღლე იულია უტკინა, შვილი ირაკლი, დედა მარიამ 
მესარქიშვილი და ნათესავები ყვარელში. 1912 წ.  15X22 1 ც. ასლი.

31. 21602. 21513. 17237. ზ. ფალიაშვილი (ზის მარჯვნივ) სტუმრად ივანე ჯავახიშვილის 
(დგას) ოჯახში. სოფელი ხოვლე, 1910 წ. 18X24. 19X28. 17X23. 3 ც. ასლი.
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32. 215013. 6897. ზ. ფალიაშვილი კუბოში და მისი დაკრძალვის პროცესია კონ
სერვატორიიდან. 1933 წ. 14X18. 3 ც. ორიგინალი.

33.  12580. გუნდის წევრები პეტრე და ზაქარია ფალიაშვილის ხელმძღვანელობით. 1897 
წ. 9X12. 1 ც. ორიგინალი.  დაზიანებული.

34. 24076. კონსერვატორიის პედაგოგები და სტუდენტები. ცენტრში სხედან: ბუზოღლი, 
დ. არაყიშვილი, იპოლიტოვ-ივანოვი და ზ. ფალიაშვილი. 14X23. 1 ც. ასლი.

35. 24076. 21513. ზ. ფალიაშვილი და ხოფერია თბილისის საოპერო თეატრის დასთან 
ერთად. 15X23. 12X24. 2 ც. ასლი.

36. 24761. ზ. ფალიაშვილი, შ. აზმაიფარაშვილი, შ. მშველიძე, ხოფერია. 14X19. 1 ც. ასლი.

37. 21513. თბილისის საოპერო თეატრის გუნდი 1887-1902 წ. ცენტრში ზ. ფალიაშვილი. 
15X22. 17X24. 2 ც. ასლი.

38. 9646. ზ. ფალიაშვილი, მიხეილ ყვარელაშვილი, თანიაშვილი და სხვები. 8X11. 1 ც. 
ასლი.

39. 832. ზაქარია, ივანე ფალიაშვილები და ვ. აბაშიძე ბორჯომში. 11X17. 1 ც. ორიგინალი.

40. 23479. ექსპედიცია სვანეთში 1903 წ. კადრში ზ. ფალიაშვილი სხვა წევრებთან ერთად. 
15X21. 7X10. 2 ც. ასლი.

41. 2492. 8322. 11288. სახლი, სადაც დაიბადა ზ. ფალიაშვილი ქ. ქუთაისში, კათოლიკეთა 
ქუჩაზე. 9X12. 11X17. 6 ც. 

42. 21929. ზ. ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმი ქუთაისში. მისი როიალი.15X23. 2 ც. 
ორიგინალი.

43. 26211. 25533. ზ. ფალიაშვილის  სახლ-მუზეუმში მისი საწერი მაგიდა. 15X23. 2 ც. 
ორიგინალი.

44. 25489. 26344. ზ. ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმი ქუთაისში – ოთახის ერთი კუთხე. 8X9. 
14X21. 3 ც. ასლი.

45. 21929. ზ. ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმის გახსნა. 14X24. 12X15. 2 ც. ორიგინალი.

46. 7001. 6322. 2493. ექსპოზიცია ზ. ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმში.  ქ. ქუთაისი. 13X18. 
10X14. 10 ც.

47.  30861. ზ. ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმში ახალი ექსპოზიციის გახსნა. 1985 წ. 29 
ნოემბერი. 21X30. 1 ც. ორიგინალი.
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48. 26204. „ედისონი”. ფონოგრაფი, რომელზეც მუშაობდა ზ. ფალიაშვილი. 13X16. 1 ც. 
ორიგინალი.

49. 3065. 3064. 3066. 3067. 3068. 3070. 3071. 3069. ზ. ფალიაშვილის დაბადების 75 
წლისთავის აღსანიშნავი დღე. ზ. ფალიაშვილის საფლავზე საპატიო ყარაულში რ. 
შადური და გ. ჯიბლაძე. 17X21. 9 ც.

50. 3055. 3056. 3057. ზ. ფალიაშვილის დაბადების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო 
სხდომა ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის საოპერო თეატრში, 1947 წ. 15 
დეკემბერი. ტრიბუნასთან სიტყვას წარმოთქვამს რ. შადური. 15X21. 3 ც. ორიგინალი.

51. 11954. კომპოზიტორთა ჯგუფი ზ. ფალიაშვილის საფლავზე გარდაცვალებიდან 30 
წლისთავზე. 15X23. 1 ც. ორიგინალი.

52. 3059. 3060. 3058. 3061. 30062. საზეიმო საღამო ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის 
ოპერის თეატრში 1947 წ. 15 დეკემბერს. 15X23. 5 ც. ორიგინალი.

53. 25348. ზ. ფალიაშვილის საიუბილეო დღეები (100 წლისთავი). თბილისის აეროპორტში 
სტუმრების დახვედრა. 16X31. 1 ც. ორიგინალი. 1971 წ.

54. 25348. უცხოეთის დელეგაციის წევრები ზ. ფალიაშვილის იუბილეზე (100 წლისთავი)
ქუთაისში ძეგლის გახსნისადმი მიძღვნილ მიტინგზე. 1971 წ. 18X23. 1 ც. ორიგინალი.

55. 25348. ზ. ფალიაშვილის 100 წლისთავის იუბილეზე ჩამოსული უცხოელი სტუმრები 
ქუთაისში. 1971 წ. 18X23. 1 ც. ორიგინალი.

56. 8322. 2491. „აბესალომ და ეთერის” პირველი ხელნაწერები.  10X12. 9X14. 2 ც. ასლი.

57.  2487. 6566. 8322. ოპერა „აბესალომ და ეთერის” ნოტები. 9X10. 8X10. 16X21. 6X9. 6 
ც. ასლი.

58.  21513. ზ. ფალიაშვილის ქანდაკება. მოქანდაკე ნ. კანდელაკი. 12X23. 1 ც. ასლი.

59. 21513. ზ. ფალიაშვილის ბიუსტი. სოხუმის თეატრის ფასადზე. მოქანდაკე ბ. 
გოგიბერიძე. 14X19. 1 ც. ასლი.

60. 21513. ზ. ფალიაშვილის ქანდაკება ოპერის ბაღში. მოქანდაკე მ. ბერძენიშვილი. 19X28. 
1 ც. ასლი.

61. 21513. 7817. ზ. ფალიაშვილის ქანდაკება (სკამზე მჯდომი). მოქანდაკე რ. თავაძე. 
12X18. 18X25. 19X25. 3 ც. ასლი.


