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საქართველოს ხელოვნების სასახლე- კულტურის ისტორიის მუზეუმის 

2020 წლის ანგარიში 

 

1. საერთო სურათის აღწერა 

2020 წელი მოულოდნელობებით აღსავსე აღმოჩნდა, პანდემიამ მსოფლიო და 

მათ შორის საქართველო მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშე დააყენა, პრობლემები 

ჰქონდა ჩვენს მუზეუმსაც, დამთვალიერებლების გარეშე დარჩენილი საგამოფენო 

დარბაზები არამარტო მორალურად მძიმე აღსაქმელი იყო, არამედ ამას დიდი 

მატერიალური ზარალიც მოჰყვა. საკუთარი შემოსავლების ფაქტიურად არ ქონის გამო 

რთული აღმოჩნდა უზარმაზარი სამუზეუმო ინფრასტრუქტურა მუშაობა, ისეთი 

საკითხებისა   როგორებიცაა საცავების გათბობა, ტენიანობისა და კლიმატის რეჟიმების 

შენარჩუნება, დაცვის და სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მუდმივი 

მონიტორინგი და ხარვეზების აღმოფხვრა, აღარაფერს ვამბობთ სარესტავრაციო, 

საექსპოზიციო და სამეცნიერო მუშაობაზე, რომელიც პანდემიამ ფაქტიურად სრულად 

გააჩერა. ხელოვნების სასახლემ მნიშვნელოვანწილად ამ პრობლემებს სამინისტროს 

თანადგომით თავი გაართვა, საბედნიეროდ სამუზეუმო არსებობისათვის ძირეული 

საკითხების ფუნქციონირება კითხვის ქვეშ ჯერ-ჯერობით არ დამდგარა. გასაოცარია 

მაგრამ სპონსორების დახმარებით ხელოვნების სასახლემ რამდენიმე უნიკალური 

ნივთის შესყიდვაც მოახერხა, მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია: სდასუს 

თანადგომით შეძენილი ჯენლტმენის მე-16 საუკუნის ფლამანდრიული პორტრეტი 

ანდრია დადიანის კოლექციიდან  და ექიმ ზაზა ჭანტურაიას მხარდაჭერით შეძენილი 

ინდური ზურმუხტებით გამშევენებული დედოფალ დარეჯანის საყურე. 

გულსატკენია, რომ კრიზისმა ეროვნული კოლექციების შევსებაზე საბოლოო ჯამში 

მძიმედ იმოქმედა, ჩვენს სახელმწიფოს სამწუხაროდ დღემდე არ გააჩნია სათანადო 

ფინანსური ფონდი ეროვნული მნიშვნელობის სამუზეუმო ნივთების შესასყიდად, 

ამიტომაც წელს ბევრ უნიკალურ არტეფაქტს შეველიეთ, საკუთარი ფინანსების არ 

ქონისა და სპონსორების დაბალი აქტივობის გამო ბევრი ხელოვნების ნიმუში 

მუზეუმს მიღმა დარჩა. ამ მხრივ იყო სასიამოვნო გამონაკლისებიც ყვარელში 

მოქალაქეთა შესანიშნავმა ჯგუფმა (ზ.მზექალაშვილი, ს.ჭიჭოშვილი, 

ბ.მზექალაშვილი, გ.შიოშვილი) უნიკალური არქეოლოგიური ნივთი იპოვნა და ის 

უსასყიდლოდ ჩვენს მუზეუმს უსახსოვა, სამწუხაროდ პანდემიის გამო ვერც მუზეუმმა 

და ვერც სახელმწიფომ ამ ეტაპზე სათანადოდ ვერ წაახალისა და აღნიშნა ეს მისაბაძი 

პატრიოტული ქმედება. მუზეუმმა სამინისიტროს თანადგომით ყველა საგამომცემლო 

პროექტი წარმატებით განახორციელა რაც ზოგჯერ დაუჯერებელი და სასიამოვნოდ 

მოულოდნელი იყო. წარმოგიდგენთ ხელოვნების სასახლე კულტურის ისტორიის 

მუზეუმში წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს დეტალურ ანგარიშს 
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2. სამუზეუმო კოლექციების შევსება: 

1. ჯენტლმენის პორტრეტი 

 საქართველოს ხელოვნების სასახლემ 

საქართველოს დავით აღმაშენებლის 

სახელობის უნივერსიტეტის ფინანსური 

მხარდაჭერით შეისყიდა, უნიკალური 

ნამუშევარი: ჩრდილოეთის რენესანსის ერთ-

ერთი საუკუეთესო ნიმუში: ჯენტლმენის 

პორტრეტი;  ავტორი: პიტერ იანს პორბუსი ან 

მისი მიმდევარი. შექმნის დრო: 1523-1584 

წლები. 

ეს არის ფერწერული ნამუშევარი, 

რომელიც ზეთით მუხის დაფაზეა 

შესრულებული. ასახავს ჯენტლმენს შავ 

ევროპულ სამოში თეთრი საყელოთი და 

წყვილი სამკლაურებით. ნახატი მიეკუთვნება 

ჟანრს, რომელიც ცნობილია როგორც 

„memento mori“. ეს ჟანრი პოპულარობით სარგებლობდა მე -XIV-XVI  საუკუნეების 

მდიდარ ევროპელ კოლექციონერებში. 

ნახატი ცნობილი ქართველი თავადის ანდრია დადიანის კოლექციაში კიევის 

სასახლეში ინახებოდა 1910 წელს მისი გარდაცვალების შემდეგ კიევის სასახლიდან 

მისი ბევრი ნივთი გაიყიდა, სწორედ ამ პერიოდში უნდა დაეტოვებინა აღნიშნულ 

ნახატს დადიანის კიევის სასახლე.  

 

2. ბროლ-ფაიფურის ნიმუშები 

ხელოვნების სასახლემ ექიმ ზაზა 

ჭანტურაიას და დავით ბეჟუაშვილის 

სახელობის ფონდის თანადგომით შეისყიდა 

საიმპერატორო ქარხანაში დამზადებული 

ძვირფასი მემორიალური ჭურჭელი 

რომელიც გრაფ ოლდენბურგს ეკუთვნოდა 
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3. დარეჯან დადიანის საყურე 

ხელოვნების სასახლემ – კულტურის 

ისტორიის მუზეუმმა ერეკლე მეორის 

მეუღლის, ქართლ–კახეთის დედოფალ 

დარეჯან დადიანის ძვირფასი სამკაული 

შეიძინა. მუზეუმი ე მთელი წლის 

განმავლობაში ყველა ღონეს ხმარობდა, რომ 

დარეჯან დედოფლის სამკაული 

საქართველოს კუთვნილება გამხდარიყო. 

საუბარია გულსაკიდზე (მეორე ვერსიით - 

საყურეზე). სამკაული დარეჯან დედოფალს 

ეკუთვნოდა, რომელმაც რუსეთში 

გამგზავრების წინ სამკაული მოიხსნა და 

საქართველოში დარჩენილ თავის 

ფრეილინას დაუტოვა. სამკაულის  

ზურმუხტები მეფე ერეკლეს სალაროში 

პატარა კახის ინდოეთში ლაშქრობის 

შემდეგ მოხვდა.ნივთის შეძენა ექიმ ზაზა 

ჭანტურაიას ფინანსური მხარდაჭერით გახდა შესაძლებელი 

 

 4. მე-18 მე-20 საუკუნის 1 ნახევრის ქართული 

და ევროპული სამოსი 

დავით ბეჟუაშვილის ფონდის მხარდაჭერით 

ხელოვნების სასახლემ შეიძინა მე-18 

საუკუნის მეორე ნახევრის ტფილისური 

კაბები, რომლებიც შინნაქსოვი 

ქსოვილისგანაა დამზადებული. მუზეუმს 

შეემატა 1850 წელს შეკერილი უნიკალური 

სამეჯლისო კაბა. ასეთი ძვირფასი ნიმუში 

მუზეუმის კოლექციაში არ გვქონდა, არადა 

ცნობილია, რომ ასეთი  კაბები ეცვათ 

ეკატერინე ჭავჭვაძეს, მის დას ულამაზეს 

ნინოს, მაიკო ორბელიანს ნივთის შეძენა 

ვერანაირად ვერ მოხერხდებოდა რომ არა 

გერმანიასა და საქართველოში 

აკრედიტირებული სამედიცინო კომპანია 
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Bauer MED. სწორედ ამ კომპანიის მესვეურებმა ჩვენი მუზეუმისათვის ევროპის ერთ-

ერთ პრესტიჟულ სიძველეების სალონში შეიძინეს ეს უძვირფასესი ნივთი და 

ხელოვნების სასახლეს გადასცეს.  

 

 

 

5. შუა საუკუნეების თიხის სალამური 

 ჩვენი და დავით ბეჟუაშვილის განათლების 

ფონდის ურთიერთანამშრომლობის შედეგად 

კიდევ ერთი სასიკეთო შედეგი.  მუზეუმა შეიძინა 

გვიანი შუა საუკუნეების ერთენიანი სალამურია, 

ასეთ სალამურებს ძირითადად მწყემსები 

იყენებდნენ.ასეთი ეგზემპლარი საქართველოს 

არცერთ მუზეუმში სავარაუდოდ არ უნდა იყოს 

დაცული. ნივთი მოიძია ეთნომუსიკოლოგ 

ქეთევან ბაიაშვილმა 
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6. სასტამბო წნეხი 

მუზეუმის დირექტორმა და მისმა 

მოადგილეებმა  ირაკლი ზამბახიძემ და 

გიორგი კევლიშვილმა საკუთარი 

დანაზოგებიდან მუზეუმისთვის შეიძინეს 

ხის წნეხი, რომელიც საქართველოში 

ევროპიდან ჩამოიტანეს და სავარაუდოდ 

ჩვენს ქვეყანაში არსებულ სასტამბო 

საქმიანობას უკავშირდებოდა. ნივთი რომ 

გამორჩეული და უნიკალური იყო, ერთი 

შეხედვითაც ჩანდა, თუმცა მალევე 

დადასტურდა, რომ რეიქსმუზეუმის 

კოლექციაში ჩრდილოეთირლანდიელი 

მხატვრის აბრაჰამ სტრიჟის ნახატზე 

"დიასახლისი"- ხელოვნების სასახლეში დაცული წნეხის თითქმის იდენტური ნივთია 

ასახული. მსგავსება ძალიან დიდია.  მხატვარი 1753-1826 წლებში მოღვაწეობდა, 

ნახატი კი 1800-1811 წლებს შორისაა შექმნილი, ამდენად ხელოვნების სასახლეში 

არსებული უნიკალური ნივთი სავარაუდოდ ამ პერიოდით უნდა დავათარიღოთ. ასე 

რომ ჩვენ სასახლეს ევროპის კიდევ ერთი პატარა ნაწილი შეემატა 

 

 7. სამუზეუმო ავეჯი 

მუზეუმმა დაიბრუნა უნიკალური, 

ძვირფასი, იშვიათი ოსტატობით 

შესრულებული მე-19 საუკუნის ფრანგული 

საძიენებელი რომელიც გადმოცემის 

მიხედვით სასახლის მკვიდრთ 

ეკუთვნოდა. საძინებელი არის მუხის ხე, 

ინკრუსტირებული, შეყვარებული 

ამურებით და უნატიფესი ორნამენტებით. 

ამ ტიპის მემორიალური ავეჯი საქართველოს არცერთ სასახლე მუზეუმში არაა 

ექსპონირებული, პანდემიის შემდეგ ნივთი ექსპონირებული იქნება გრაფ 

ოლდენბურგის სასახლის  იმ საიდუმლო ოთახში, რომელიც სიყვარულის კოშკშია 

მოთავსებული და რომელშიც გადმოცემის მიხედვით ერთმანეთს გამიჯნურებული 

გრაფი და ჯაფარიძის მშვენიერი ასული ხვდებოდნენ. 
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 8. ნინა ტარასაშვილის საჩუქარი 

ხელოვნების  ქართული ემიგრაციის 

საუკეთესო წარმომადგენელმა ნინა 

ტარასაშვილმა საჩუქრად გადასცა პრინც 

მაჩაბელის მიერ გამოშვებული სუნამო 

„მაჩაბელის“ ერთ-ერთი პირველი 

ფლაკონი, გაფორმებული ულამაზესი 

ორნამენტებითა და ოქროს ვარაყით. 

საჩუქრებს შორისაა სპილოს ძვლისა და 

ოქროსაგან დამზადებული სამეჯლისო 

აქსესუარი, მუზეუმმა ასევე საჩუქრად 

მიიღო საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი 

მხატვრის ვერა ფაღავას უნიკალური 

გრავიურების კოლექცია.  

 

 

 

 

9. დავით კობახიძის საჩუქარი 

მიუხედავად პანდემიისა მუზეუმს 

ამერიკაში მოღვაწე ქართველმა ემიგრანტმა 

დავით კობახიძემ გამორჩეული საჩუქარი 

უძღვნა.  შესანიშნავი ტილო 

სახელწოდებით „ნავსადგური“. ტილო. 

ზეთი. ავტორი: ჰერბერტ ვეინტრაუბი (1934 

– 2019) 
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10. ტფილისური მანდოლინა 

მუზეუმა სადაფებით გაფორმებული 

საუცხოო ტფილისური მანდოლინა 

ხელოვნების სასახლის მუსიკალური 

საკრავების კოლექციას შესძინა, საკრავი 

დამზადებულია გასული საუკუნის 

დასაწყისში ნეაპოლში. ნივთი დავით 

ბეჟუაშვილის სახელობის განათლების 

ფონდის მხარდაჭერით შევიძინეთ 

 

                                                                                   

11. უნიკალური არქეოლოგიური ნივთი 

ყვარელში მოქალაქეთა გამორჩეულმა 

ჯგუფმა (ზ.მზექალაშვილი, 

ს.ჭიჭოშვილი, ბ.მზექალაშვილი, 

გ.შიოშვილი) უნიკალური 

არქეოლოგიური ნივთი იპოვნა და ის 

უსასყიდლოდ ჩვენს მუზეუმს უსახსოვა. 

ნივთი წარმოადგენს ბრინჯაოს ხანაში 

გავრცელებული სარიტუალო ეტლის 

მცირე მოდელს. არქეოლოგთა 

შეფასებით მსგავსი ტიპის არტეფაქტი საქართველოს არცერთ მუზეუმშია არაა 

დაცული 

12. მეთუნეობის საუკეთესო ნიმუში 

უნიკალური არქეოლოგიური ნივთი 

დაახლოებით 100 წლის წინ მარტვილის 

ერთ-ერთი ოჯახის უფროსს საკუთარ 

ყანაში მუშაობის დროს მიწაში უპოვნია, 

ჯერ-ჯერობით  უცნობია ნივთი რა 

პერიოდს განეკუთვნება თუმცა  ქართული 

მეთუნეობის საუკეთესო ნიმუშია. რისთვის 

იყენებდნენ ამასაც მომავალი კვლევა ძიება 

გაარკვევს, შეიძლება ხორბლის, ან ყველის, 

ან სულაც ღომის მარცვლის შესანახად. 

ქოთნის ყელზე გამოხატულ სახეს  
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დიდრონი თვალები და თავზე აწ უკვე გაფერმკთალებული წითელი საღებავით 

მოხაზული გვირგვინი (ან სულაც ქუდი) ახურავს. ეს ოჯახური რელიქვია 

მარტვილელებმა მუზეუმში გასაყიდად მოიტანეს და რომ არა დავით ბეჟუაშვილის 

განათლების ფონდის მხარდაჭერა, მრავალსაუკუნოვანი არტეფაქტი სამუზეუმო 

კოლექციის ნაწილი ვერ გახდებოდა. 

13. მფრინავი მღებავის მოოქრული ფიგურა 

ხელოვნების სასახლემ ზარაფხანის დირექტორის 

ნიკოლოზ ნაყოფიასაგან ბრწყინვალე საჩუქარი მიიღო, 

პეტრე ოცხელის მფრინავი მღებავის მოოქრული ფიგურის 

პირველი ეგზემპლარი სამუზეუმო ექსპონატი გახდა. 

ხელოვნების სასახლე და ზარაფხანა ურთიერთ 

თანამშრომლობის ახალ და საინტერესო ეტაპზე გადავიდა, 

რაც მიზნად ისახავს ზარაფხანის სპეციალისტების 

დახმარებითა და კონსტულტაციებით მუზეუმში დაცული 

იუველირული ნამუშევრების რესტავრაციას. 

  

 

 

14. ლაპიდარული წარწერა ქართლიდან 

ხელოვნების სასახლემ ტელეკომპანია 

„იმედთან“ ერთად კავთურას ხევში და 

თავკავთას სამონასტრო კომპლექსის 

დასათვალიერებლად მოაწყო 

მოკლევადიანი ტელექსპედიცია, 

აღნიშნული ღონისძიება ადგილობრივი 

მოსახლეობის მიწვევით განხორციელდა. 

შედეგად თავკავთას მონასტრის 

რესტავრაციის ინიციატორებმა მუზეუმს 

მე-15 საუკუნის ნუსხური ლაპიდარული 

წარწერის უნიკალური ნიმუში გადასცეს 
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15. ქართული ნაბადი 

მუზეუმის კოლექციას ნამდვილი ქართული 

ნაბადი შეემატა. ექსპონატი თარიღდება XIX 

საუკუნის ბოლო პერიოდით. ნივთი შეძენილია 

დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდის 

მხარდაჭერით 14 ივლისს 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ხევსურული ტალავარი 

მუზეუმს მოქალაქე ზურა ბაუჟაძემ 

ხევსურული ტალავარი უსახსოვრა. სამოსი მე- 

20 საუკუნის 50-იან წლებშია დამზადებული. 

საყურადღებოა მრავალმხრივ, მათ შორის 

განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებს 

გაფორმების მანერა და ორნამენტები იქცევს 
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17. „ხედი წყლის პირას“ 

3 თებერვალს დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდის მხარდაჭერით ხელოვნების 

სასახლემ შეიძინა გამორჩეული ინგლისელი მხატვრის თომას ვეინვრაითის (1749-1883) 

ბრწყინვალე ბრიტანული პეიზაჟი სახელწოდებით: „ხედი წყლის პირას“. (ტილო, ზეთი, 

1830 წელი). თომასი ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინგლისელ მხატვრად ითვლება, 

მისი ნამუშევრები 1832-1862 წლებს შორის არაერთხელ გამოფენილა ინგლისის სამეფო 

სამხატვრო აკადემიაში.  
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18. ბარბიზონელი მხატვრის ნამუშევარი 

18 მაისს მუზეუმების საერთაშორისო დღეს, შესანიშნავი საჩუქარი გაგვიკეთა დავით 

ბეჟუაშვილის განათლების ფონდმა! ფონდმა მუზეუმს შეუსყიდა დიდი ფრანგი მხატვრის, 

პეიზაჟისტის, გრაფიკოსისა და ანიმალისტის, ბარბიზონული სკოლის გამორჩეული 

წარმომადგენლის- ემილ ვან მარკის (1827-1890) შესანიშნავი ნამუშევარი სახელწოდებით: 

„ჭასთან“. ეს ის პერიოდია როცა მხატვრობა იმპრესიონიზმამდე მიდის და ამიტომაც ემილ 

ვან მარკის ნამუშევრებში იგრძნობა კიდეც მეგობარი ფრანგი იმპრესიონისტების დიდი 

გავლენა. ნახატის ავთენტურობა დამოწმებულია შესაბამისი საერთაშორისო 

სერთიფიკატითა და კვლევით. უნიკალური ტილო ხელოვნების სასახლის- კულტურის 

ისტორიის მუზეუმის მუდმივ ექსპოზიციაში გამოიფინება 
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3. ონლაინ ღონისძიებები 

 

5 ნოემბერს დღეს ხელოვნების სასახლემ 

მონაწილეობა მიიღო ვებინარში 

სახელწოდებით: ნაპოლეონისეული 

მუზეუმების ასოციაცია ევროპაში 

(Webinar for the European Network of 

Museums of Destination Napoleon). 

ვებინარს ესწრებოდნენ ჩარლზ ბონაპარტი 

- Destination Napoleon-ის დირექტორი, 

NEMO (ევროპული მუზეუმების 

გაერთიანება), ნუცი კაჭახიძე - ხელოვნების სასახლის უცხოურ დონორებთან 

ურთიერთობის მენეჯერი და ასევე წარმომადგენლები სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების 

მუზეუმებიდან. ვებინარი ეძღვნებოდა მუზეუმების როლს საზოგადოებრივი 

განვითარების და კულტურული მემკვიდერობის შენარჩუნების კუთხით. ასევე, 

განხილული გახლდათ ნაპოლეონის კავშირი სხვადასხვა ლოკაციებთან, სადაც აღინიშნა 

თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს დადიანების სასახლეს ნაპოლეონთან დაკავშირებით და 

რა საგანძურს უნახავს აღნიშნული მუზეუმი მომავალ თაობებს. 

 

ხელოვნების სასახლემ მსოფლიოს ერთ-

ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო 

მოიპოვა. "2020 Travelers 'Choice Awards- 

ის გამარჯვებულებმა უნდა იამაყონ ამ 

გამორჩეული აღიარებით", - აღნიშნავს 

კანიკა სონი, Tripadvisor- ის მთავარი 

კომერციული დირექტორი. 

”მიუხედავად იმისა, რომ რთული წელი 

იყო მოგზაურობისა და 

სტუმართმოყვარეობისთვის, ჩვენ 

გვსურს აღვნიშნოთ ჩვენი პარტნიორების 

მიღწევები. ჯილდოს მფლობელები 

განსაკუთრებული მომსახურეობითა და 

ხარისხით გამოირჩევიან. ჩვენთვის ისინი 

შთაგონების დიდ წყაროს წარმოადგენენ 

მაშინ როდესაც სამყარო კვლავ 

უბრუნდება აქტიურ სამუშაო რეჟიმს“  

ამ ეტაპზე საქართველოს ხელოვნების 

სასახლე საქართველოს 46 მუზეუმს 
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შორის ონლაინ პლატფორმაზე მყარად ინარჩუნებს მეორე ადგილს. ქართულ მუზეუმებს 

შორის პირველ ადგილზე ციფრული მუზეუმია, მეორე ადგილზე კი ფოტოგრაფიის 

გალერეა. ამ სამეულში ხელოვნების სასახლე ერთადერთი სახელმწიფო მუზეუმია.  

Tripadvisor, Inc. მსოფლიოს უდიდესი სამოგზაურო პლატფორმაა, ის მუშაობს 

ვებსაიტისა და მობილური აპლიკაციის მეშვეობით. მომხმარებელი აფასებს საიტზე 

განთავსებულ კონტენტს, გეგმავს ონლაინ ტურებს და იღებს ინფომაციებს სხვადასხვა 

ღირსშესანიშნაობებზე მსოფლიოს მასშტაბით. საიტი ასევე გთავაზობთ მომხმარებლის 

მიერ განთავსებულ სხვადასხვა შეფასებას მოსანახულებელ ადგილთა შესახებ და 

საშუალებას იძლევა რეიტინგის მეშვეობით გაფილტროს მოგზაურმა სასურველ 

ლოკაციაზე არსებული დაწესებულებები. 

ყოველწლიურ ჯილდოს სახელწოდებით „TripAdvisor Travelers Choice Awards”, 

გამარჯვებულ ღირსშესანიშნაობას მსოფლიოს მასშტაბით საუკეთესო ადგილების 10% -

ში ათავსებს, რაც განისაზღვრება საიტის მილიონობით მოგზაურის შეფასებებით! 

 

 

ქართველი ხალხის ბრძოლას რუსული იმპერიალიზმის წინააღმდეგ გუგლმა 

საგანგებო გამოფენა მიუძღვნა. გამოფენა სახელწოდებით „ხალხური თეატრიდან 

პოლიტიკურ სატირამდე“ მსოფლიოს უდიდესი კულტურული ინსტიტუტის 

პლატფორმაზე 25 აგვისტოს ჩაიტვირთა. ეს არის ამ ტიპის პირველი გამოფენა 

ამიერკავკასიის მასშტაბით, რადგან ამ შემთხვევაში გუგლის ფოკუსის ობიექტი ერთი 

ექსპონატია, კერძოდ საქართველოს ხელოვნების სასახლე- კულტურის ისტორიის 

მუზეუმში დაცული არუთინ შამშინოვის მონუმენტური ტილო „ყეენობა“. მხოლოდ 

გუგლისთვის დამახასიათებელი zoom-in ფორმატით, დამთავლირებელს საშუალება 

ეძლევა ნახატზე ისეთ დეტალებზე გაამახვილოს ყურადღება რომლის შემჩნევაც 

საგამოფენო დარბაზში შეუძლებელია.  თუმცა ყველაზე საყურადღებო გამოფენის 

შინაარსია ხელოვნების სასახლის სპეციალისტები, ნახატის საშუალებით ყვებიან 
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„ყეენობის“ ძირძველი ტრადიციების შესახებ და იმაზე თუ როგორ იქცა ეს ტრადიცია 

რუსულ იმპერიალიზმთან და ცარიზმთან ბრძოლის სიმბოლოდ. 

 

 

საქართველოს ხელოვნების სასახლე გახლავთ ერთადერთი მუზეუმი საქართველოში, 

რომელიც თანამშრომლობს გუგლის ხელოვნების და კულტურის ინსტიტუტთან (Google 

Arts & Culture Institute). Google-ის და ხელოვნების სასახლის მიერ 7 ივლისს მომზადდა 

რიგით მეათე ვირტუალური გამოფენა სახელწოდებით: "Art of the Florenskaya Sisters". მე 

–20 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში მოღვაწე პოლონური წარმოშობის დებმა, 

მხატვარ მარინა ივანიშვილის წინაპრებმა, თავიანთი შესანიშნავი ხელწერით, ქართული 

ხელოვნების ისტორიაში მოდერნიზმის უმნიშვნელოვანესი ნიმუშები დატოვეს. დები 

ფლორენსკების ნამუშევრები გამოფენილია რუსეთსა და ევროპაში, თუმცა გუგლის 

ონლაინ პლატფორმაზე შესაძლებლობა გექნებათ იხილოთ დღემდე უცნობი და 

საინტერესო ნიმუშები მათი კოლექციიდან. 

  

18 მაისს მსოფლიო მუზეუმის 

საერთაშორისო დღისთვის მეფე 

თეიმურაზის პორტრეტის ისტორია 

მსოფლიო აუდიტორიისთვის 

გუგლმა გააცოცხლა. კულტურულმა 

ინსტიტუტმა უნიკალურ ექსპონატს 

საგანგებო გამოფენა მიუძღვნა 
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18 აპრილიდან 25 მაისამდე ხელოვნების სასახლის კულტურის ისტორიის მუზეუმის 

ონლაინ აქტივობებს ჰქონდა ნახევარ მილიონზე მეტი, კერძოდ 552 705 ნახვა! 

ეს ნაყოფიერი  თანამშრომლობა შედგა  ტელეკომპანია "იმედის", კომპანია 

"მასტერქარდის" "თიბისი" ბანკის, "საქართველოს ბანკის". მხარდაჭერით. 

დეტალური სტატისტიკა იხილეთ ქვემოთ: 

სოციალური კამპანია ამბები მუზეუმის საცავიდან, კომპანია „მასტერქარდთან ერთად“ 

18 აპრილი - სააღდგომო ნივთების სასახლეში- 134 293 ნახვა 

25 აპრილი- პეტრე ოცხელის ნახატები - 1972 ნახვა 

2 მაისი- ანტიკური ნიღაბის ისტორია - 78 100 ნახვა 

9 მაისი- ჰიტლერის არქივი მუზეუმში- 72 620 ნახვა 

13 მაისი- ტორეადორის კოსტუმი - 58 873 ნახვა 

ტელეკომპანია „იმედთან“ ერთად რუბრიკა „ამბები ხელოვნების სასახლიდან“ 

3 მაისი- იოჰან შტრაუსი და ნიკო დადიანი- 49 344 ნახვა 

10 მაისი- მიხეილ ჭიაურელის არქივი- 32 706 ნახვა 

17 მაისი- ოსმალეთის იმპერიის ქართველები- 22 988 ნახვა 

18 მაისი- მუზეუმების საერთაშორისო დღე ვირტუალურად- 10 238 ნახვა 

24 მაისი- ნ.ბარათაშვილისა და ე.ჭავჭავაძის მიჯნურობის ისტორია - 29 645 ნახვა 
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საქართველოს ბანკთან ერთად სოციალური კამპანია „რა არის თავისუფლება“ 

25 მაისი- თავისუფლების ისტორია საქართველოში- 41 978 ნახვა 

სულ უშუალოდ ხელოვნების ონლაინ აქტივობებს აქვს 532 757 ათასი ნახვა 
 

ხელოვნების სასახლის ხალხური საკრავების მუზეუმის სოციალური კამპანია ააჟღერე 

ექსპონატი 

1 მაისი პილილი -2200 ნახვა 

3 მაისი- ჭუნირი- 1296 ნახვა 

5 მაისი-გუდასტვირი-1000 ნახვა 

7 მაისი- ფანდური-2600 ნახვა 

9 მაისი- ჩონგური- 3400 ნახვა 

10 მაისი - საზი -1326 ნახვა 

11 მაისი- გიტარა - 774 ნახვა 

14 მაისი -სალამური- 3400 ნახვა 

15 მაისი - დოლი- 2200 ნახვა 

16 მაისი- ჩანგი - 752 ნახვა 

17 მაისი - გარმონი -1000 ნახვა 

სულ სტრუქტურულ ერთეულის აქტივობებს 19 948 ნახვა 

 
 

 

 

4. ახალი გამოცემები 

ნოემბერში განათლების, მეცნიერების, კულტურის 

და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით 

ხელოვნების სასახლემ გამოსცა კრებული "ანისი 

მრავალეროვანი კავკასიის სიმბოლო". კრებულში 

შესულია სომეხთა სახელოვანი დედაქალაქის 

შესახებ გამოუქვეყნებელი ფოტო მასალა, რომელიც 

მოიცავს ფლორენსკების,  სტრაუმეს, არჩილ 

გელოვანის, ბრიტანეთის ბიბლიოთეკის და წიგნის 

ავტორის არქივებს. გამომცემლობა "სეზანმა"  

როგორც მოსალოდნელი იყო წიგნი უმაღლესი 

პოლიგრაფიით დაბეჭდა 
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ხელოვნების სასახლემ გამომცემლობა პალიტრა L -

თან ერთად განახორციელა პროექტი „ქართველები 

მსოფლიო ისტორიაში“. პროექტის მიზანია 

უცხოეთში მოღვაწე ქართველების და ქართული 

კულტურის უმნიშვნელოვანესი ცენტრების 

საქმიანობისა და ისტორიის ასახვა. მუზეუმის და 

გამომცემლობის თანამშრომლობის შედეგად გამოვა 

12 ტომეული. წიგნის ავტორია პროფესორი  გიორგი 

კალანდია 

 

 

 

ხელოვნების სასახლე პროექტის "ღამე მუზეუმში" 

ფარგლებში წარმოადგინა ვიდეკოლაჟი ირინა 

შტენბერგის ცხოვრების და ნამუშევრების შესახებ. 

ირინა შტენბერგის კატალოგი სამინისტროს ფინანსური 

ტანადგომით გამოიცა ხელოვნების სასახლის მიერ, 

წიგნში მოთხრობილია მხატვრის ტრაგიკულ 

ცხოვრებაზე და მის საინტერესო კარიერაზე..  
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13 ოქტომბერს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო 

ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული ორი კრებულის: „ბრიტანული წყაროები საქართველოს 

შესახებ“ და „დადიანების სასახლეების საგანძური“ პრეზენტაციაში მიიღო მონაწილეობა და 

დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა. 

მიხეილ ჩხენკელი: „მოხარული ვარ, რომ ვესწრები ამ მნიშვნელოვანი კრებულის - 

„ბრიტანული წყაროები საქართველოს შესახებ“ პრეზენტაციას, რომელიც შოთა რუსთაველის 

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით გამოიცა. წიგნი მართლაც 

უზარმაზარი შრომის შედეგია და უამრავ უნიკალურ მასალას შეიცავს, რომლის სამეცნიერო 

და საგანმანათლებლო ღირებულება უდაოდ დიდია. ის ფაქტი, რომ სტუდენტები ამ 

უაღრესად მნიშვნელოვანი წიგნის თანაავტორები არიან, მათი კარიერისთვის ბრწყინვალე 

დასაწყისია. მინდა, თითოეულ მათგანს ვუსურვო დიდი სამეცნიერო-კვლევითი წარმატებები. 

ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ქართველოლოგიური და საქართველოს შესწავლასთან 

დაკავშირებული კვლევები, რასაც სამინისტრო, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ 

სამეცნიერო ფონდთან ერთად, ყოველთვის აქტიურად დაუჭერს მხარს. გულწრფელად მსურს, 

მადლობა გადავუხადო გამოცემაზე მომუშავე თითოეულ მეცნიერს და ნაყოფიერი 

სამეცნიერო საქმიანობა ვუსურვო. 

ასევე, მინდა ქალბატონ ლილის მივულოცო ზუგდიდის დადიანების სასახლეების 

შესახებ უნიკალური წიგნის გამოცემა. დადიანების მუზეუმის ძალიან დიდი მნიშვნელობის 

მუზეუმია და კატალოგი „დადიანების სასახლის საგანძური“ მართლაც რომ დროულია. 

განსაკუთრებით სასიხარულოა იქ ფაქტი, რომ აღნიშნული კატალოგი ხელმისაწვდომი იქნება 

ინტერნეტსივრცეში, GOOGLE-ის პლატფორმაზე და მუზეუმში დაცული უნიკალური 

საგანძურის ნახვას ჩვენი უცხოელი მეგობრები შეძლებენ. ვიმედოვნებ, რომ უახლოეს 

მომავალში ორივე წიგნის პრეზენტაცია ზუგდიდის დადიანების სასახლეშიც მოეწყობა“. 

გიორგი კალანდიას ავტორობით მომზადებული ორენოვანი კრებული „ბრიტანული წყაროები 

საქართველოს შესახებ“ ორწლიანი პროექტის ფარგლებში გამოიცა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით. იგი აერთიანებს 200-ზე მეტ უცნობ ცნობასა და 196 

ილუსტრაციას, რომელთა დიდი ნაწილი პირველად ქვეყნდება. კრებულში შესულია 

ბრიტანელების თვალით დანახული საქართველო – ტიუდორების არქივში დაცული ცნობები 

საქართველოსა და ქეთევან წამებულის შესახებ, ასევე, XVII-XIX საუკუნეების ინგლისურ 

გამოცემებსა და პრესაში არსებული მასალები ყირიმისა და რუსეთ-თურქეთის ომების, 

დადიანების საგვარეულოს, ნიკოლოზ დადიანისა და ლაზური თემების შესახებ. კრებულს 

ერთვის ვრცელი სამეცნიერო კომენტარები, პირთა და გეოგრაფიულ სახელთა საძიებლები. 

კრებულის გამოცემაში მონაწილეობა მიიღეს ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის 

ქართველმა თანამშრომელმა ანა-ხათუნა ჭელიძემ და ოქსფორდის ბოდლეანის ბიბლიოთეკის 

წარმომადგენელმა ჯილიან ევისონმა. 

ასევე, რუსთაველის ეროვნული ფონდის მხარდაჭერითა და საქართველოს 

ხელოვნების სასახლის თანადგომით გამოიცა ზუგდიდის დადიანების სასახლეების შესახებ 

გამოცემული ალბომი „დადიანების სასახლის საგანძური“. მასში შესულია 200-ზე მეტი ფოტო, 

100-ზე მეტი ჯვარ-ხატისა და სიწმინდის აღწერილობა და 200-ზე მეტი წარწერა. კრებულს 

ერთვის პალეოგრაფიული ალბომი, პირთა და გეოგრაფიულ სახელთა აღწერილობა. 

ორენოვანი კატალოგის ავტორი ამ საგანძურის მკვლევარი, დადიანების სასახლის 

დირექტორი ლილი ბერაიაა. კრებულის თანაავტორია გიორგი კალანდია. ორივე კრებული 

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის მხარდაჭერით გამოიცა 
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9 ივლისს საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს და კორეის საეთაშორისო 

ფონდის მხარდაჭერით გამოიცა  

ხელოვნების სასახლის მხატვრული 

ქსოვილისა და კოსტუმების 

კოლექციისადმი მიძღვნილი ორენოვანი, 

ფერადი კატალოგი: "ქსოვილი როგორც 

ხელოვნება". კატალოგში შევიდა 

ხელოვნების სასახლეში დაცული 150 

მეტი უნიკალური ნიმუშის ფოტო და 

აღწერილობა. კატალოგი განკუთვნილია 

2021 წელს სეულში ქართული 

სამოსისადმი მიძღვნილი 

გამოფენისათვის 

 

ხელოვნების სასახლის 

პროექტი „ქსოვილი 

საქართველოდან“ მსოფლიოს 

ერთ-ერთი ყველაზე 

ცნობილი გამოცემის The New 

York Times Magazine 

ყურადღების საგანი გახდა. 

მსოფლიოში განთქმულმა 

გამოცემამ საქართველოს 

საგანგებო პუბლიკაცია 

მიუძღვნა. სტატიაში 

სახელწოდებით: “როგორ 

წარმოაჩენს მეაბრეშუმეობა 

საქართველოს წარსულის უცნობ მხარეებს“ მოყოლილია ჩვენი ქვეყნის მრავალსაუკუნოვანი 

ისტორია და მეაბრეშუმეობის უძველესი ტრადიციები. პუბლიკაციის მომზადების დროს The 

New York Times Magazine ჟურნალისტები ხელოვნების სასახლის მიერ შექმნილ ქსოვილის 

ელექტრონულ ბაზებზე მუშაობდნენ და პუბლიკაციის გასაფორმებლად მუზეუმში დაცული  

3 ილუსტრაცია გამოიყენეს, 11 მაისს ჟურნალის მკითხველმა თამარ მეფის, ჯაყელთა სამოსის 

და გელათური „ოქრონემსული“ ქსოვილის უნიკალური ფრაგმენტები იხილა. აქვე 

გთავაზობთ აღნიშნული პუბლიკაციის ბმულს 
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5. რესტავრაცია და სხვა აქტივობები 

 

 

მიმდინარე წელს რესტავრაცია ჩაუტარდა ჯოვანი ბარბერის (GIOACCHINO BARBERI 

(1783-1857) მიერ მიკრომოზაიკით დამზადებული უნიკალური მარმარილოს მაგიდას 

რომლის მსგავსი საქართველოში ერთადერთია. ის ხელოვნების სასახლეს ხალხური და 

გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმიდან დაახლოებით ერთი წლის წინ გადმოეცა, მაგიდა 

უმძიმეს მდგომარეობაში იყო, ჩვენს გადმოცემამდე რამდენიმე წლით ადრე ვიღაცას ეს 

ნივთი პირუკუღმა დაუდია, რის გამოც მიკრომოზაიკა ამოცვენილა და შემდეგ 

არასწორად, შეიძლება ითქვას ბარბაროსულად  ჩაუმაგრებიათ იგი თავის ადგილას. როცა 

ამ ნივთის რესტავრაცია დავიწყეთ წარმატების ძალიან დაბალი შანსი იყო.  მიკრომოზიაკა 

ურთულესი რამაა, ხელთ ნივთის ერთადერთი შავ-თეთრი ფოტო გვქონდა, მოზაიკა 

საფუძველზე აგრესიული  ქიმიური ნივთიერებების შემცველი წებოთი იყო 

დამაგრებული. ყველა ეს გარემოება  ამ დიდებული ნივთის სამუდამოდ დაღუპვის 

საშიშროებას ქმნიდა. 6 თვიანი მუშაობის შედეგით ჩვენი იტალიელი კოლეგებიც კი 

აღფრთოვანებაში არიან მოსული. სამუშაო განახორციელა მუზეუმის დირექტორის 

მოადგილემ ირაკლი ზამბახიძემ  და მხატვარ რესტავრატორმა არტემ ანტანოსიანმა.  
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მხატვარ-რესტავრატორმა არტემ ანტანოსიანმა 

ხელოვნების სასახლის კოლხი მედეას დარბაზში 

დაასრულა სივრცის მოხატვა, რომელიც მუზეუმში 

დაცული საარქივო მასალების გამოყენებით 

განხორციელდა.  

დარბაზი დამთვალიერებლისათვის პანდემიის 

დასრულებისთანავე გაიხსნება 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელოვნების სასახლემ დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდის თანადგომით შეიძინა და 

რესტავრაცია ჩაუტარა დიდი გერმანელი პეიზაჟისტი Carl Triebel (1823-1885) ნახატს. 

ნამუშევარი საუცხოოდ გადმოსცემს დასავლეთევროპული ხელოვნების ხიბლს.  
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მაისის თვეში ხელოვნების სასახლემ დაასრულა გრაფ ოლდენბურგის ბიბლიოთეკაში 

კოლექციის ინვენტარიზაცია და ექსპოზიციის მოწყობა. დარბაზი პირველი 

დამთავლიერებლის მისაღებად მზადაა 

 

შემოქმედებითი საქართველოს 

მხარდაჭერით ხელოვნების სასახლემ 

განახორციელა 6 თვიანი პროექტი, რომლის 

შედეგადც მომზადდა ქართული 

ისტორიული ქსოვილის სამუზეუმო ასლები. 

სამოსი, საძინებლის და მაგიდის აქსესუარები 

და მათთვის საჭირო ეკოლოგიურად სუფთა 

შესაფუთი მასალები 
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6. გამოფენები 

 

 

20 ივნისს ხელოვნების სასახლემ რეგულაციების სრული დაცვით დამთვალიერებელს 

შესთავაზა ემა ლალაევა-ედიბერიძის ფერწერული ნამუშევრების გამოფენა. 

გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო 42 ფერწერული ნამუშევარი. 

მხატვარი დაიბადა ცნობილი თბილისელი ფოტოგრაფის, ყოფილი ერევნის (დღეს - 

თავისუფლების) მოედანზე მდებარე ფოტოატელიეს მფლობელის - არკადი 

ლალაიანცის (ლალაევის) ოჯახში. 1921 წლიდან სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო სახელოსნოში; 1924-1928წწ. სწავლა გააგრძელა თბილისის სამხატვრო 

აკადემიის გრაფიკის ფაკულტეტზე, პროფესორ იოსებ შარლემანის კლასში. 1928 წელს 

ოჯახური პირობების გამო, გამოვიდა სამხატვრო აკადემიიდან და გადაწყვიტა 

გადასულიყო მოსკოვში, დეკორატიულ განყოფილებაზე, მაგრამ ვერ განახორციელა 

ჩანაფიქრი და თბილისში დარჩა. 1938 წელს, მისი მეუღლე გიორგი ედიბერიძე 

რეპრესიის მსხვერპლი გახდა. 1945 წელს მხატვართა კავშირის წევრად მიიღეს, მაგრამ 

რეპრესირებული მეუღლის გამო მალევე გარიცხეს და აღარც აღუდგენიათ. საკუთარ 

ძალებს ცდიდა მხატვრობის თითქმის ყველა დარგში; ერთდროულად მუშაობდა, 

როგორც ფერმწერი, გრაფიკოსი, მხატვარ-დეკორატორი, მულტიპლიკატორი, 

კარიკატურისტი, წიგნის დიზაინერი, თეატრის მხატვარი, ტანსაცმლის დიზაინერი, 



24 
 

ქმნიდა ექსლიბრისებს, აფორმებდა საბჭოთა ზეიმებს. შემოქმედებით ფსევდონიმად 

ირჩევს სახელს "ლალი" და ძირითადად ასე აწერს ხელს ნამუშევრებს. სიცოცხლეში 

პერსონალური გამოფენა არ ჰქონია, მისი პირველი გამოფენა მხოლოდ 2001 წელს 

მოეწყო თბილისში. 

 

 

16 სექტემბერს პანდემიის პირობებში ხელოვნების სასახლემ პირველ ღონისძიებას  

უმასპინძლა, ერთდღიანი აქტივობის ფარგლებში  მუზეუმის ეზოში გაიმართა ვორქშოპი 

და გამოფენა უნარშეზღუდული მოქალაქეებისათვის 

 

7. საღამოები, პრეზენტაციები, კონცერტები... 

26 იანვარს პროექტ „მომღერალი საქართველოს“ ფარგლებში ხელოვნების სასახლის ქართული 

ხალხური სიმღერისა და საკრავების მუზეუმში მეგრული ხალხური სიმღერის საღამო 

გაიმართა. 

9 ოქტომბერს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში საკრავების კატალოგის 

პრეზენტაცია გაიმართა. 
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15 ნოემბერს აქცია „ღამე მუზეუმის“ ფარგლებში ანსამბლ „მჭელის“ ონლაინ სოლო კონცერტი 

გაიმართა. 

8. კონფერენციები, გამოცემები 

გამოიცა ხელოვნების სასახლის ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების მუზეუმის 

საკრავების კატალოგი. 

29 ოქტომბერს სამეცნიერო კონფერენცია „ტრადიციული მუსიკა და განათლება“ ონლაინ 

ფორმატში ჩატარდა. 

3 ნოემბერს ხელოვნების სასახლის ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების მუზეუმმა 

საქართველოს ქალთა საბჭოსთან ერთად გამოაცხადა თეზისების მიღება სამეცნიერო 

კონფერენციისათვის „ქალი, ტრადიცია, მუსიკა“. 

 


