
№ სახეობა დასახელება მასალა ზომა სააღრიცხვო 

ბარათის №
მინიჭებული 

კატეგორია

შეტანის 

თარიღი

შენიშვნა

1 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შეშის გამყიდველი ბიჭი 1908 წ. მუშამბა, ზეთი 111X90 სმ სხ–0112 სემ ხელ. მუზეუმი № 168 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

2 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი კალოზე 1916 წ. მუყაო, ზეთი 72X100 სმ სხ–0123 სემ ხელ. მუზეუმი № 1335 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

3 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მეაქლემე თათარი 1909 წ. მუყაო, ზეთი 100X99 სმ სხ–0009 სემ ხელ. მუზეუმი № 162 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

4 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი კახეთის მატარებელი 1916 წ. მუყაო, ზეთი 70X106 სმ სხ–0086 სემ ხელ. მუზეუმი № 234 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

5 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ბიჭი ვირზე 1916 წ. მუშამბა, ზეთი 99X80 სმ სხ–0013 სემ ხელ. მუზეუმი №192 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

6 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი არწივმა კურდღელი დაიჭირა 1914 წ. მუყაო, ზეთი 100X80 სმ სხ–0125 სემ ხელ. მუზეუმი №199 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

7 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქეიფი მეარღნე დათიკო 

ზემელთან

1906 წ. მუშამბა, ზეთი 106X198 სმ სხ–0095 სემ ხელ. მუზეუმი №135 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

8 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი სამი ირემი წყაროსთან 1913 წ. მუყაო, ზეთი 102X80 სმ სხ–0077 სემ ხელ. მუზეუმი №1342 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

9 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შოთა რუსთაველი 1913 წ. მუყაო, ზეთი 103X75 სმ სხ–0059 სემ ხელ. მუზეუმი №242 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

10 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მეარღნე 1905 წ. მუშამბა, ზეთი 107X47 სმ სხ–0102 სემ ხელ. მუზეუმი №181 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

11 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქართველი ქალი დაირით 1906 წ. მუშამბა, ზეთი 110X89 სმ სხ–0006 სემ ხელ. მუზეუმი №169 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

12 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მზარეული 1905 წ. მუშამბა, ზეთი 106X46 სმ სხ–0007 სემ ხელ. მუზეუმი №179 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

13 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ძიძა 1905 წ. მუშამბა, ზეთი 109X48 სმ სხ–0098 სემ ხელ. მუზეუმი №176 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

14 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შეძლებული გლეხის პორტრეტი 1895–19

03 წწ.

მუშამბა, ზეთი 93X50,5 სმ სხ–0127 სემ ხელ. მუზეუმი №180 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

15 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ტახი 1906 წ. მუშამბა, ზეთი 55X74 სმ სხ–0129 სემ ხელ. მუზეუმი №211 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

16 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი აქტრისა მარგარიტა 1909 წ. მუშამბა, ზეთი 117X94 სმ სხ–0039 სემ ხელ. მუზეუმი №158 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

17 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი სააღდგომო ბატკანი 1914–15 

წწ.

მუშამბა, ზეთი 55,5X62 სმ სხ–0087 სემ ხელ. მუზეუმი №218 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

18 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი გლეხის ბიჭი საგზლით 1908 წ. მუშამბა, ზეთი 82X48 სმ სხ–0072 სემ ხელ. მუზეუმი №183 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

19 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი განდეგილი 1907 წ. მუშამბა, ზეთი 118X89 სმ სხ–0037 სემ ხელ. მუზეუმი №11714 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

20 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი გოგონა აერბუშტით 1910–12 

წწ.

მუყაო, ზეთი 75X55 სმ სხ–0099 სემ ხელ. მუზეუმი №214 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

21 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შველი პეიზაჟის ფონზე 1913 წ. მუყაო, ზეთი 98X71 სმ სხ–0101 სემ ხელ. მუზეუმი №184 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

22 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი გლეხი და მისი ვაჟი 1908 წ. მუშამბა, ზეთი 75X56 სმ სხ–0107 სემ ხელ. მუზეუმი №215 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

23 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი აბრა ,,ცივი, ცივი პივა“ 1895–19

03 წწ.

თუნუქი, ზეთი 126X69 სმ სხ–0062 სემ ხელ. მუზეუმი №245 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

24 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი გლეხის კარ–მიდამო 

(კრუხ–წიწილა)

1914–15 

წწ.

მუყაო, ზეთი 66,5X77 სმ სხ–0004 სემ ხელ. მუზეუმი №205 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

25 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ხუთი თავადის ქეიფი 1906 წ. მუშამბა, ზეთი 104X194 სმ სხ–0016 სემ ხელ. მუზეუმი №136 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

26 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ახალგაზრდა მეთევზე 1914 წ. მუყაო, ზეთი 46X73 სმ სხ–0083 სემ ხელ. მუზეუმი №220 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

27 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თავადი ყანწით (მელიტონ 

ჩხეიძე)

1906 წ. მუშამბა, ზეთი 109X68 სმ სხ–0085 სემ ხელ. მუზეუმი №1365 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

28 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შინაური აროფანა (პიკნიკი) 1907 წ. მუშამბა, ზეთი 66X102 სმ სხ–0030 სემ ხელ. მუზეუმი №3113 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

29 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ორთაჭალის ტურფა (დიპტიხის 

ნაწილი)

1905 წ. მუშამბა, ზეთი 52X117 სმ სხ–0020 სემ ხელ. მუზეუმი №173 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

30 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ორთაჭალის ტურფა (დიპტიხის 

ნაწილი)

1905 წ. მუშამბა, ზეთი 52X117 სმ სხ–0019 სემ ხელ. მუზეუმი №174 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

31 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შველი ნუკრით წყალზე 1917 წ. მუყაო, ზეთი 76X98 სმ სხ–0056 სემ ხელ. მუზეუმი №202 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

32 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი  ქალი წველის ძროხას 1916 წ. მუყაო, ზეთი 81X100 სმ სხ–0008 სემ ხელ. მუზეუმი №193 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

33 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი კრწანისი 1904 წ. მუშამბა, ზეთი 93X116 სმ სხ–0122 სემ ხელ. მუზეუმი №156 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

34 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ლომი და მზე 1915 წ. მუყაო, ზეთი 81X100 სმ სხ–0027 სემ ხელ. მუზეუმი №189 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

35 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი დათვი მთვარიან ღამეში 1914 წ. მუყაო, ზეთი 100X80 სმ სხ–0022 სემ ხელ. მუზეუმი №191 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/45

23.02.06

ავტორი / სკოლა შექმნის დრო და 

ადგილი

ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი 

/კუთვნილება



36 არქეოლოგიური უცნობი სასაფეთქლეები (2 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო h-116. 42 მმ, 118. 74 მმ არ-250 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/8 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

37 არქეოლოგიური უცნობი სასაფეთქლეების ნაწილები (2 

ცალი)

ძვ.წ.IVს. ოქრო 43 მმ, 40.5 მმ არ-251 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/8           მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

38 არქეოლოგიური უცნობი გულსაბნევი ძვ.წ.IVს. ოქრო დ-67. 44 მმ არ-252 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/38  მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

39 არქეოლოგიური უცნობი თავსამკაულის ნაწილი (4 

ნაწილი)

ძვ.წ.IVს. ოქრო h-39. 26 მმ, 65. 51მმ, 21.20მმ არ-253 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/1, 

№ 1-2005/2, 

№ 1-2005/3, 

№ 1-2005/5

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

40 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.IVს. ოქრო h-28.5მმ დ-2.95მმ არ-254 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/9           მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

41 არქეოლოგიური უცნობი საკიდი ძვ.წ.IVს. ოქრო h-40.73მმ, დ-23.08მმ არ-255 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/28           მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

42 არქეოლოგიური უცნობი  მილაკი ცვარათი (3 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო 31.75მმ, დ-9.72მმ არ-256 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/21           მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

43 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.IVს. ოქრო 250მმ, h-37.2მმ, დ-3.62მმ, 

7.84მმ, 6.38მმ
არ-257 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/10           მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

44 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.IVს. ოქრო 680მმ, h-11.3მმ, დ-2.16მმ არ-258 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/11           მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

45 არქეოლოგიური უცნობი ნესვისებური მძივი ძვ.წ.IVს. ოქრო 25.23მმ, h-33.97მმ, დ-34.978მმ არ-259 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-

2006/13           

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

46 არქეოლოგიური უცნობი ნესვისებური მძივი ძვ.წ.IVს. ოქრო h-22.41მმ, დ-9.795მმ არ-260 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-

2006/26           

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

47 არქეოლოგიური უცნობი ღილაკი (112 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო დ-22.68მმ არ-261 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-

2006/11           

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

48 არქეოლოგიური უცნობი ბეჭედი ძვ.წ.IVს. ოქრო დ-21X13.59მმ არ-262 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-

2006/27           

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

49 არქეოლოგიური უცნობი სასაფეთქლეები (2 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო h-100.47მმ, 100.13მმ, დ-20.48მმ, 

20.35მმ
არ-263 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-

2006/18           

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

50 არქეოლოგიური უცნობი სასაფეთქლეები (2 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო h-80.90მმ, 81.43მმ, დ-21.85მმ, 

22.289მმ
არ-264 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-

2006/12           

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

51 არქეოლოგიური უცნობი სასაფეთქლე ძვ.წ.IVს. ოქრო h-70.27მმ, დ-16.38მმ არ-265 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-

2006/22           

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

52 არქეოლოგიური უცნობი სასაფეთქლეები (2 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო h-55.14მმ, 57.45მმ,

 დ-9.48მმ, 8.28მმ
არ-266 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-

2006/20, 31-

2006/23  

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

53 არქეოლოგიური უცნობი სასაფეთქლე ძვ.წ.IVს. ოქრო h-81.87მმ, დ-48.27მმ არ-267 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-

2006/21 

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

54 არქეოლოგიური უცნობი სასაფეთქლე ძვ.წ.IVს. ოქრო h-85.27მმ, დ-47.12მმ არ-268 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-

2006/19           

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

55 არქეოლოგიური უცნობი სასაფეთქლეები (2 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო h-56.45მმ, 56.82მმ,  დ-14.35მმ, 

14.32მმ
არ-269 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-2006/5 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

56 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯურები (2 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო დ-66.91X54.05მმ, 66.40X55.40მმ არ-270 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/18 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

57 არქეოლოგიური უცნობი მილაკები ცვარათი, სამაჯურის 

ნაწილი (8 ცალი)

ძვ.წ.IVს. ოქრო 15.49მმ დ-5.71მმ არ-271 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/17 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

58 არქეოლოგიური უცნობი ფირფიტები (147 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო 18.24მმ,  h-15.32მმ არ-272 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/20 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07



59 არქეოლოგიური უცნობი ფირფიტები (103 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო 16.78მმ,  h-21.27მმ არ-273 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/19 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

60 არქეოლოგიური უცნობი შემკრები მძივი ძვ.წ.IVს. ოქრო 63.26X10.37მმ არ-274 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-

2006/25

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

61 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამის ნაწილი ძვ.წ.IVს. ოქრო 170მმ არ-275 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-

2006/31

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

62 არქეოლოგიური უცნობი ფირფიტები (3 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო 15.37X18.27მმ არ-276 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-

2006/30

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

63 არქეოლოგიური უცნობი შემკრები მძივი ძვ.წ.IVს. ოქრო 17,86მმ, h-16,07მმ არ-277 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 31-2006/9 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

64 არქეოლოგიური უცნობი ბალთა ძვ.წ.III ს. ოქრო დ-59.89მმ არ-278 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 24-29:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

65 არქეოლოგიური უცნობი ბეჭედი ძვ.წ.IVს. ოქრო დ-24.31მმ არ-279 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/36 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

66 არქეოლოგიური უცნობი ბეჭედი ძვ.წ.IVს. ოქრო დ-15.61მმ არ-280 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2005/37 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

67 არქეოლოგიური უცნობი ძეწკვი ძვ.წ.III ს-

ის 

დასაწყი

სი

ოქრო 400მმ არ-281 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 69-975:24 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

68 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.III ს. ოქრო 300მმ არ-282 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 69-975:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

69 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური ძვ.წ.IV-III 

სს.

ოქრო 2.93მმ, დ-61.63მმ არ-283 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 14-57:18 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

70 არქეოლოგიური უცნობი საკისრე  რგოლი ძვ.წ.III ს. ოქრო დ-107.11მმ არ-284 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 14-57:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

71 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯურები (2 ცალი) ძვ.წ.III ს. ოქრო დ-40.34 2.89მმ დ-43.86მმ 2.94მმ არ-285 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 14-57:2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

72 არქეოლოგიური უცნობი საყურეები (2 ცალი) ძვ.წ.III ს. ოქრო h-28.3მმ, 27.76მმ,

 დ-13.63მმ, 13.66მმ
არ-286 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 14-57:3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

73 არქეოლოგიური უცნობი ვარდულები (67 ცალი) ძვ.წ.III ს. ოქრო დ-14.22მმ არ-287 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 14-57:4 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

74 არქეოლოგიური უცნობი დიადემა ძვ.წ.Vს. ოქრო h-56.90მმ, დ-235მმ არ-009 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:52 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

75 არქეოლოგიური უცნობი დიადემა ძვ.წ.IVს. ოქრო  h-46.32მმ, დ-245მმ არ-008 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

76 არქეოლოგიური უცნობი სასაფეთქლეები (2 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო დ-37-37.5მმ არ-288 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

77 არქეოლოგიური უცნობი სასაფეთქლეები (2 ცალი) ძვ.წ.Vს. ოქრო h-80.89მმ, 83.30მმ, დ-42.455მმ, 

41.71მმ
არ-004 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:54 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

78 არქეოლოგიური უცნობი თავსამკაული ძვ.წ.Vს. ოქრო 710X25.46მმ დ-7.08მმ არ-289 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:53 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

79 არქეოლოგიური უცნობი საყურეები (2 ცალი) ძვ.წ.Vს. ოქრო h-66.48მმ, 66.9მმ,  დ-16.39მმ, 

16.46მმ
არ-001 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:55 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

80 არქეოლოგიური უცნობი საყურე ძვ.წ.IVს. ოქრო h-78.46მმ,  დ-22.35მმ არ-290 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

81 არქეოლოგიური უცნობი საყურე ძვ.წ.IVს. ოქრო h-56.9X20.82მმ არ-291 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:6 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07



82 არქეოლოგიური უცნობი საყურეები (2 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო 14.5X38.58მმ, 14.62X37.42მმ არ-292 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:5 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

83 არქეოლოგიური უცნობი სასაფეთქლეები (2 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო h-24.12მმ, 22.03მმ არ-005 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

84 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.Vს. ოქრო h-29.55მმ არ-007 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:56 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

85 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.IVს. ოქრო 430X12.75მმ არ-293 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:8 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

86 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.Vს. ოქრო 490X7.49მმ, დ-5.0მმ არ-294 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:57 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

87 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.Vს. ოქრო 440X8.19მმ, დ-4.71მმ არ-295 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:58 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

88 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.IVს. ოქრო 260მმ არ-296 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:56 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

89 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.IVს. ოქრო 490მმ არ-297 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:59 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

90 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.Vს. ოქრო 440მმ არ-298 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:9 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

91 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.Vს. ოქრო 190მმ, დ-11.08მმ არ-299 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:60 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

92 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.IVს. ოქრო 315X3.66მმ არ-300 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-

974:11/54

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

93 არქეოლოგიური უცნობი პექტორალი ძვ.წ.IVს. ოქრო 310X33.06მმ არ-006 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:13 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

94 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური (2 ასხმა) ძვ.წ.Vს. ოქრო 620მმ, 590მმ, დ-9.69მმ, 9.50მმ არ-301 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-

975:63, № 

10-975:64

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

95 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯურები (2 ცალი) ძვ.წ.Vს. ოქრო დ-78.11მმ, 76.25მმ არ-003 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:61 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

96 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯურები (2 ცალი) ძვ.წ.Vს. ოქრო დ-53.25მმ, 52.71მმ არ-302 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:62 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

97 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯურები (2 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო დ-101.86მმ, 98.51მმ არ-002 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:14 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

98 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური ძვ.წ.IVს. ოქრო დ-88.60მმ არ-303 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-975:15 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

99 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური ძვ.წ.IVს. ოქრო დ-94.86მმ არ-304 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:15 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

100 არქეოლოგიური უცნობი ბეჭედი (4 ცალი) ძვ.წ.Vს. ოქრო დ-20.23მმ, 21.49მმ, 20.05მმ, 

21.3მმ
არ-305 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:65 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

101 არქეოლოგიური უცნობი საკისრე  რგოლი ძვ.წ.IVს. ოქრო დ-153.81მმ არ-306 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:7 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

102 არქეოლოგიური უცნობი სამკაული ძვ.წ.Vს. ოქრო 1560მმ, დ-2.48მმ არ-307 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:72 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

103 არქეოლოგიური უცნობი ღილაკები (259 ცალი) ძვ.წ.Vს. ოქრო დ-12.62მმ არ-308 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:73 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

104 არქეოლოგიური უცნობი ღილაკები (174 ცალი) ძვ.წ.IVს. ოქრო დ-6.84მმ არ-309 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:32 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

105 არქეოლოგიური უცნობი ღილაკები (244 ცალი) ძვ.წ IVს. ოქრო დ-7.6მმ არ-310 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:31 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07



106 არქეოლოგიური უცნობი ფირფიტები (2 ცალი) ძვ.წ.Vს. ოქრო 48.83X34.68მმ, 47.74X34.59მმ არ-311 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:71 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

107 არქეოლოგიური უცნობი ზოდი ძვ.წ IVს. ოქრო 31.06X10.2X6.17მმ არ-312 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:38 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

108 არქეოლოგიური უცნობი გარსაკრავი ძვ.წ.Vს. ოქრო h-19.48მმ, დ-15.74მმ არ-313 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:67 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

109 არქეოლოგიური უცნობი თავსამკაული ძვ.წ.V-

IVს.

ოქრო 50.72მმ არ-314 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

110 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ IVს. ოქრო 285X30.07მმ, დ-5.04მმ  არ-315 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

111 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამის ნაწილი ძვ.წ III ს. ოქრო 95X18.59მმ არ-316 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 59-978:3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

112 არქეოლოგიური უცნობი საკიდი ელინის

ტური 

ხანა

ოქრო h-40.78მმ არ-317 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:63 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

113 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური (2 ცალი) ძვ.წ IVს. ოქრო დ-73.06მმ, 73.10მმ  არ-318 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:6 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

114 არქეოლოგიური უცნობი საბეჭდავი ძვ.წ IVს. ოქრო  h-21.24მმ, დ-19.68მმ  არ-319 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 10-975:4 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

115 არქეოლოგიური უცნობი საბეჭდავი ძვ.წ IVს. ოქრო h-21.65მმ, დ-20.46მმ  არ-320 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-975:5 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

116 არქეოლოგიური უცნობი თასი ძვ.წ IVს. ოქრო 30.70მმ, დ-132.49მმ  არ-321 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 11-974:39 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

117 არქეოლოგიური უცნობი ქანდაკება ძვ.წ III ს. ოქრო 83.6X250მმ არ-322 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2007/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

118 არქეოლოგიური უცნობი ქანდაკება ძვ.წ III ს. ოქრო 574.7X245მმ არ-323 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

სეიფი № 95

№ 1-2007/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/32

21.02.07

119 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქეიფი ვაზის ტალავერში 1905 წ. მუშამბა, ზეთი 139X112 სმ სხ-0001 სემ ხელ. მუზეუმი № 146 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

120 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი გოგონა ბუშტით 1910-12 

წწ.

მუყაო, ზეთი  65X41 სმ სხ-0002 სემ ხელ. მუზეუმი № 224 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

121 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მეთევზე (წითელ პერანგში) 1909 წ. მუშამბა, ზეთი 111X90 სმ სხ-0003 სემ ხელ. მუზეუმი № 166 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

122 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქალი კათხა ლუდით 1909 წ. მუშამბა, ზეთი 114X90 სმ სხ-0005 სემ ხელ. მუზეუმი № 151 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

123 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ვირის ხიდი 1909 წ. მუშამბა, ზეთი 93X117 სმ სხ-0010 სემ ხელ. მუზეუმი № 155 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

124 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ნატურმორტი 1910-12 

წწ.

მუშამბა, ზეთი 102X135 სმ სხ-0011 სემ ხელ. მუზეუმი № 1360 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

125 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი აქიმი ვირზე 1914-15 

წწ.

მუყაო, ზეთი  80X100 სმ სხ-0012 სემ ხელ. მუზეუმი № 198 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

126 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ორთაჭალის ტურფა მარაოთი 1905 წ. მუშამბა, ზეთი 109X49 სმ სხ-0014 სემ ხელ. მუზეუმი № 177 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

127 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი წყალზე მიმავალი ბავშვებიანი 

ქალი

1908 წ. მუშამბა, ზეთი 111X92 სმ სხ-0015 სემ ხელ. მუზეუმი № 152 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

128 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი სამი თავადის ქეიფი მინდვრად 1910-12 

წწ.

მუშამბა, ზეთი 120X138 სმ სხ-0017 სემ ხელ. მუზეუმი № 141 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

129 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქალი ყვავილებითა 

(ზამბახებითა) და ქოლგით

1905 წ. მუშამბა, ზეთი 113X55 სმ სხ-0018 სემ ხელ. მუზეუმი № 175 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

130 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი და-ძმა (ილუსტრაცია ვ. გუნიას 

ამავე სახელწოდების 

პიესისათვის)

1909 წ. მუშამბა, ზეთი 115X92 სმ სხ-0021 სემ ხელ. მუზეუმი № 149 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

131 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ყოჩი 1914-15 

წწ.

მუყაო, ზეთი 49X80 სმ სხ-0023 სემ ხელ. მუზეუმი № 882 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

132 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მელია 1895-

1903 წწ.

მუყაო, ზეთი 38X81 სმ სხ-0024 სემ ხელ. მუზეუმი № 880 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

133 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თეთრი დუქანი 1895-

1903 წწ.

მუშამბა, ზეთი 50X93 სმ სხ-0025 სემ ხელ. მუზეუმი № 182 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



134 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი გიორგი სააკაძე იხსნის 

საქართველოს მტრებისაგან

1906 წ. მუშამბა, ზეთი 120X180 სმ სხ-0026 სემ ხელ. მუზეუმი № 1752 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

135 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ბატკანი და სააღდგომო სუფრა 

ანგელოზებით

1908 წ. მუშამბა, ზეთი 80X100 სმ სხ-0028 სემ ხელ. მუზეუმი № 203 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

136 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ერეკლე II 1907 წ. მუშამბა, ზეთი 103X68 სმ სხ-0029 სემ ხელ. მუზეუმი № 185 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

137 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი სოფელი 1917 წ. მუყაო, ზეთი  79X107 სმ სხ-0031 სემ ხელ. მუზეუმი № 1259 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

138 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქალი სათლებით 1914 წ. მუყაო, ზეთი 100X79 სმ სხ-0032 სემ ხელ. მუზეუმი № 161 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

139 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შოთა რუსთაველი 1914 წ. მუშამბა, ზეთი 83X57 სმ სხ-0033 სემ ხელ. მუზეუმი № 159 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

140 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ნადირობა ინდოეთში 1913 წ. მუშამბა, ზეთი 78X149 სმ სხ-0034 სემ ხელ. მუზეუმი № 1358 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

141 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი რუსეთ-იაპონიის ომი 1906 წ. მუშამბა, ზეთი 107X169 სმ სხ-0035 სემ ხელ. მუზეუმი № 1816 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

142 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი სააღდგომო ნადიმი 1906 წ. მუშამბა, ზეთი 72X165 სმ სხ-0036 სემ ხელ. მუზეუმი № 3114 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

143 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ყაჩაღმა ცხენი მოიპარა (ცხენის 

ქურდი)

1908 წ. მუშამბა, ზეთი 112X90 სმ სხ-0038 სემ ხელ. მუზეუმი № 163 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

144 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მიმავალი შველი (შველი) 1916 წ. მუყაო, ზეთი 67X81 სმ სხ-0040 სემ ხელ. მუზეუმი № 1990 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

145 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ბუღა 1913 წ. მუყაო, ზეთი 70X100 სმ სხ-0041 სემ ხელ. მუზეუმი № 235 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

146 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი რთველი 1906 წ. მუშამბა, ზეთი 118X184 სმ სხ-0042 სემ ხელ. მუზეუმი № 137 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

147 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შველი წყაროსთან 1915 წ. მუყაო, ზეთი 66X80 სმ სხ-0043 სემ ხელ. მუზეუმი № 207 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

148 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შველი მიმავალი 1906 წ. მუყაო, ზეთი 68X82 სმ სხ-0044 სემ ხელ. მუზეუმი № 208 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

149 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თეთრი დათვი ორი ბელით 1895-

1903 წწ.

მუყაო, ზეთი 72X94 სმ სხ-0045 სემ ხელ. მუზეუმი № 238 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

150 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი გლეხის ქალი ვაჟით 1908 წ. მუშამბა, ზეთი 75X56 სმ სხ-0046 სემ ხელ. მუზეუმი № 213 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

151 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თხა 1915 წ. მუყაო, ზეთი  51X79 სმ სხ-0047 სემ ხელ. მუზეუმი № 1001 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

152 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მოგზაურობა ურმით 1913 წ. მუყაო, ზეთი  72X99 სმ სხ-0048 სემ ხელ. მუზეუმი №239 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

153 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ლომი 1913 წ. მუყაო, ზეთი 80X100 სმ სხ-0049 სემ ხელ. მუზეუმი № 197 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

154 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თეთრი დათვი 1915 წ. მუყაო, ზეთი 80X99 სმ სხ-0050 სემ ხელ. მუზეუმი № 190 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

155 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ტურა 1914-15 

წწ.

მუყაო, ზეთი 80X99 სმ სხ-0051 სემ ხელ. მუზეუმი № 923 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

156 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მოქალაქეთა ქეიფი ტყეში 1909 წ. მუშამბა, ზეთი 117X117 სმ სხ-0052 სემ ხელ. მუზეუმი № 142 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

157 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თავად ბარიატინსკის შეთე გზას 

უჩვენებს  შამილის დასაჭერად

1908 წ. მუშამბა, ზეთი 111X89 სმ სხ-0053 სემ ხელ. მუზეუმი № 170 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

158 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ნატურმორტი 1907 წ. თუნუქი, ზეთი 36X73 სმ სხ-0054 სემ ხელ. მუზეუმი № 221 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

159 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ირემი (მიმავალი ირემი) 1909 წ. მუშამბა, ზეთი 105X85.5 სმ სხ-0055 სემ ხელ. მუზეუმი № 187 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

160 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თამარ მეფე 1906 წ. თუნუქი, ზეთი 64X56 სმ სხ-0057 სემ ხელ. მუზეუმი № 232 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

161 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი რთველი 1910-12 

წწ.

მუშამბა, ზეთი 126X297 სმ სხ-0058 სემ ხელ. მუზეუმი № 129 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

162 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი დღეობა ბოლნის-ხაჩინში 1915 წ. მუყაო, ზეთი 138X268 სმ სხ-0060 სემ ხელ. მუზეუმი № 1371 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

163 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი პარაკლისი სოფლად 1917 წ. მუყაო, ზეთი 79X100 სმ სხ-0061 სემ ხელ. მუზეუმი № 186 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

164 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი პატარა გოგო ლურჯ კაბაში 1914 წ. მუშამბა, ზეთი  81X50 სმ სხ-0063 სემ ხელ. მუზეუმი № 246 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

165 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ოთხი მოქალაქის ქეიფი 1916-18 

წწ.

მუშამბა, ზეთი 107.5X202 სმ სხ-0064 სემ ხელ. მუზეუმი № 1359 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

166 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მჯდომარე ყვითელი ლომი 1915 წ. მუყაო, ზეთი 99X80 სმ სხ-0065 სემ ხელ. მუზეუმი № 188 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

167 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მწყემსი ცხვრის ფარით 1910-12 

წწ.

მუშამბა, ზეთი 110X138 სმ სხ-0066 სემ ხელ. მუზეუმი № 143 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

168 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თეთრი დათვი ბელებით 1917 წ. მუყაო, ზეთი 100X140 სმ სხ-0067 სემ ხელ. მუზეუმი № 148 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



169 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქეიფი რთველის დროს 1906 წ. მუშამბა, ზეთი 105X349 სმ სხ-0068 სემ ხელ. მუზეუმი № 126 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

170 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მონადირე (დაჭრილი ირემი) 1907 წ. მუშამბა, ზეთი 140X103 სმ სხ-0069 სემ ხელ. მუზეუმი № 147 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

171 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მუშა კასრით 1910-12 

წწ.

მუშამბა, ზეთი 51X34 სმ სხ-0070 სემ ხელ. მუზეუმი № 1661 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

172 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თხა 1915 წ. მუყაო, ზეთი 49X80 სმ სხ-0071 სემ ხელ. მუზეუმი № 881 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

173 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მეეზოვე 1905 წ. მუშამბა, ზეთი 105X46 სმ სხ-0073 სემ ხელ. მუზეუმი № 1337 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

174 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ტახტზე მწოლიარე ლეჩაქიანი 

ქალი

1906 წ. მუშამბა, ზეთი 22X34 სმ სხ-0074 სემ ხელ. მუზეუმი № 230 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

175 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი პურს აცხობენ 1913 წ. მუყაო, ზეთი  34X42 სმ სხ-0075 სემ ხელ. მუზეუმი № 231 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

176 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ტუნგუსის მდინარე ემუტი 1895-

1903 წწ.

მუყაო, ზეთი 81X100 სმ სხ-0076 სემ ხელ. მუზეუმი № 204 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

177 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი პატარა შველი 1909 წ. მუშამბა, ზეთი 55.5X61.5 სმ სხ-0078 სემ ხელ. მუზეუმი № 217 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

178 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი პატარა დათვი 1906 წ. მუშამბა, ზეთი 70X59 სმ სხ-0079 სემ ხელ. მუზეუმი № 212 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

179 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მოგზაური (ფრაგმენტი) 1907 წ. ლინოლიუმი, ზეთი 46.8X42.1 სმ სხ-0080 სემ ხელ. მუზეუმი № 237 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

180 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შვლის ნუკრი 1895-

1903 წწ.

მუშამბა, ზეთი 46X54 სმ სხ-0081 სემ ხელ. მუზეუმი № 225 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

181 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი აბრა „კახური ღვინის საწყობი“ –  

„სოზაშვილის აბრა“

1909 წ. თუნუქი, ზეთი 98X178 სმ სხ-0082 სემ ხელ. მუზეუმი № 233 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

182 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ნადირობა დათვებზე 1895-

1903 წწ.

მუშამბა, ზეთი 107X67 სმ სხ-0084 სემ ხელ. მუზეუმი № 172 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

183 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მედუქნის პორტრეტი წითელ 

ფონზე

1904 წ. მუშამბა, ზეთი 82X61 სმ სხ-0088 სემ ხელ. მუზეუმი № 209 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

184 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ყაჩაღები ემზადებიან თავდასხ-

მისათვის („ყაჩაღები 

საძარცვავად მიდიან“)

1908 წ. მუშამბა, ზეთი 113X89 სმ სხ-0089 სემ ხელ. მუზეუმი № 167 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

185 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქეიფი ორსართულიანი სახლის 

წინ

1904 წ. მუყაო, ზეთი 50X74 სმ სხ-0090 სემ ხელ. მუზეუმი № 219 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

186 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი პატარა გოგონა წითელი ბაფთით 1913 წ. მუყაო, ზეთი 35X27.5 სმ სხ-0091 სემ ხელ. მუზეუმი № 227 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

187 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი კურდღელი 1914-15 

წწ.

მუყაო, ზეთი 33X81 სმ სხ-0092 სემ ხელ. მუზეუმი № 883 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

188 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ალექსანდრე გარანოვის 

პორტრეტი

1906 წ. მუშამბა,  ზეთი 109X90 სმ სხ-0093 სემ ხელ. მუზეუმი № 164 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

189 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი დიდი მარანი ტყეში 1895-

1903 წწ.

თუნუქი, ზეთი 100X170 სმ სხ-0094 სემ ხელ. მუზეუმი № 138 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

190 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თამარ მეფე ეტრატით ხელში 1918 წ. მუყაო, ზეთი 99X70 სმ სხ-0096 სემ ხელ. მუზეუმი № 248 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

191 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ბორანი დიდუბეში 1906 წ. მუშამბა, ზეთი 105X198 სმ სხ-0097 სემ ხელ. მუზეუმი № 131 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

192 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თეთრი ღორი გოჭებით 1914 წ. მუყაო, ზეთი 80X100 სმ სხ-0100 სემ ხელ. მუზეუმი № 196 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

193 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შოთა რუსთაველი 1918 წ. მუყაო, ზეთი 99X70 სმ სხ-0103 სემ ხელ. მუზეუმი № 247 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

194 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მელია 1895-

1903 წწ.

მუყაო, ზეთი 38X81 სმ სხ-0104 სემ ხელ. მუზეუმი № 879 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

195 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი სააღდგომო ბატკანი 1907 წ. მუშამბა, ზეთი 73X114 სმ სხ-0105 სემ ხელ. მუზეუმი № 160 მინისტრის ბრძ. 
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196 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი აბრა „Распивочно и на выносъ“ 1913 წ. თუნუქი, ზეთი 57X140 სმ სხ-0106 სემ ხელ. მუზეუმი № 236 მინისტრის ბრძ. 
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197 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი აბრა ქართველი ქალის 

გამოსახულებით

1895-

1903 წწ.

თუნუქი, ზეთი 71.5X71 სმ სხ-0108 სემ ხელ. მუზეუმი № 206 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

198 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ირემი 1905 წ. მუშამბა, ზეთი 138X112 სმ სხ-0109 სემ ხელ. მუზეუმი № 144 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

199 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი გიორგი სააკაძე 1910-12 

წწ.

მუყაო, ზეთი 99X69 სმ სხ-0110 სემ ხელ. მუზეუმი № 240 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07



200 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თბილისის ფუნიკულიორი 1904 წ. მუშამბა, ზეთი 112X90 სმ სხ-0111 სემ ხელ. მუზეუმი № 150 მინისტრის ბრძ. 
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201 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი პატარა კინტო 1906 წ. მუშამბა, ზეთი 77X38 სმ სხ-0113 სემ ხელ. მუზეუმი № 222 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

202 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ნატურმორტი 1910-12 

წწ.

მუშამბა, ზეთი 20X71.5 სმ სხ-0114 სემ ხელ. მუზეუმი № 223 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

203 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ორთაჭალის ტურფა 1905 წ. მუშამბა, ზეთი 52X117 სმ სხ-0115 სემ ხელ. მუზეუმი № 178 მინისტრის ბრძ. 
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204 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შამილი მცველით 1908 წ. მუშამბა, ზეთი 112X90 სმ სხ-0116 სემ ხელ. მუზეუმი № 165 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

205 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი აბრა „ლუდხანა ზაქათალა“ 1909 წ. მუშამბა, ზეთი 92X120 სმ სხ-0117 სემ ხელ. მუზეუმი № 154 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

206 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ყოჩი 1914 წ. მუყაო, ზეთი  80X100 სმ სხ-0118 სემ ხელ. მუზეუმი № 200 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

207 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი სვირი 1895-

1903 წწ.

მუშამბა, ზეთი 63X97 სმ სხ-0119 სემ ხელ. მუზეუმი № 133 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

208 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ირემი 1906 წ. მუყაო, ზეთი 104X91 სმ სხ-0120 სემ ხელ. მუზეუმი № 171 მინისტრის ბრძ. 
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209 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი დღეობა ცხენისწყალზე 1906 წ. მუშამბა, ზეთი 112X197 სმ სხ-0121 სემ ხელ. მუზეუმი № 134 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47
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210 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ჟირაფი 1905 წ. მუშამბა, ზეთი 138X112 სმ სხ-0124 სემ ხელ. მუზეუმი № 145 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

211 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თეთრი დათვი ბელებით 1910-12 

წწ.

მუყაო, ზეთი 80X100 სმ სხ-0126 სემ ხელ. მუზეუმი № 195 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

212 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თამარ მეფე 1914 წ. მუყაო, ზეთი 81X50 სმ სხ-0128 სემ ხელ. მუზეუმი № 216 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

213 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქორწილი ძველ საქართველოში 1916 წ. მუშამბა, ზეთი 99X170 სმ სხ-0130 სემ ხელ. მუზეუმი № 140 მინისტრის ბრძ. 
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214 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი პანო ექვს სურათად 1895-

1903 წწ.

მუშამბა, ზეთი 180X380 სმ სხ-0131 სემ ხელ. მუზეუმი № 127 მინისტრის ბრძ. 
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215 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი უშვილო მილიონერი და ღარიბი 

ქალი ბავშვებით

1909 წ. მუშამბა, ზეთი 114X156 სმ სხ-0132 სემ ხელ. მუზეუმი № 139 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

216 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქალი სააღდგომო კვერცხებით 1914-15 

წწ.

მუყაო, ზეთი 54X54 სმ სხ-0133 სემ ხელ. მუზეუმი № 210 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

217 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ბათუმი 1909 წ. მუშამბა, ზეთი 92X117 სმ სხ-0134 სემ ხელ. მუზეუმი № 157 მინისტრის ბრძ. 
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218 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქართველი ქალი 1909 წ. მუშამბა, ზეთი 118X89 სმ სხ-0135 სემ ხელ. მუზეუმი № 153 მინისტრის ბრძ. 
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219 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ნადირობა და შავი ზღვა 1895-

1903 წწ.

მუშამბა, ზეთი 105X358 სმ სხ-0136 სემ ხელ. მუზეუმი № 128 მინისტრის ბრძ. 
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220 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შველი წყაროსთან 1915 წ. მუყაო, ზეთი 80X100 სმ სხ-0137 სემ ხელ. მუზეუმი № 194 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

221 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ხილის გამყიდველი თათარი 1910-12 

წწ.

მუყაო, ზეთი 106X80 სმ სხ-0138 სემ ხელ. მუზეუმი № 244 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

222 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შოთა რუსთაველი და თამარ 

მეფე

1906 წ. მუყაო, ზეთი 80X90 სმ სხ-0139 სემ ხელ. მუზეუმი № 201 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

223 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მუშა ტიკით (დიპტიქის ნაწილი) 1910-12 

წწ.

მუშამბა, ზეთი 51X34 სმ სხ-0140 სემ ხელ. მუზეუმი № 1660 მინისტრის ბრძ. 
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224 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი კახეთის ეპოსი 1906 წ. მუშამბა, ზეთი 87X530 სმ სხ-0141 სემ ხელ. მუზეუმი № 124 მინისტრის ბრძ. 
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225 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი წმინდა გიორგის დღეობა 

ბოლნისში

1915 წ. მუყაო, ზეთი 79X263 სმ სხ-0142 სემ ხელ. მუზეუმი № 125 მინისტრის ბრძ. 
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226 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი საეკლესიო დღესასწაული 

ქართლში

1909 წ. მუშამბა, ზეთი 113X212 სმ სხ-0143 სემ ხელ. მუზეუმი № 130 მინისტრის ბრძ. 
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227 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი გვიმრაძეების ქეიფი 1895-

1903 წწ. 

მუშამბა, ზეთი 123X210 სმ სხ-0144 სემ ხელ. მუზეუმი № 132 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

228 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თამარ მეფე ეტრატით ხელში 1910-12 

წწ.

მუყაო, ზეთი 103X75 სმ სხ-158 სემ ხელ. მუზეუმი № 241 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

229 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ირემი 1914-15  

წწ.

მუყაო, ზეთი 68.5X81 სმ სხ-166 სემ ხელ. მუზეუმი № 2285 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

230 სახვითი ხელოვნება უცნობი მინიატურა „მშვილდოსნები და 

მსჯავრდებულები“

XVI-XVII 

სს.

ქაღალდი, მუყაო, საღებავი 30.5X19.6 სმ სხ-206 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

243

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

231 სახვითი ხელოვნება უცნობი მინიატურა “დიდებულთა 

თავყრილობა სასახლეში“

XVI ს. ქაღალდი, მუყაო, საღებავი 30.5X19.5 სმ სხ-207 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

241

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

232 სახვითი ხელოვნება უცნობი მინიატურა „ლომებთან 

ბრძოლა“

XVI-XVII 

სს.

ქაღალდი, მუყაო, საღებავი 30.5X19.5 სმ სხ-208 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

242

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

233 სახვითი ხელოვნება უცნობი მინიატურა „ფასკუნჯისა და 

გველეშაპის ბრძოლა“

XV-XVI 

სს.

ქაღალდი, ტუში, მუყაო 19.3X13.8 სმ სხ-209 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

240

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



234 სახვითი ხელოვნება როდამ დედოფალი ომოფორი 1660 წ. ტილო, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი

400X21 სმ სხ-210 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

1447

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

235 სახვითი ხელოვნება უცნობი საბუხარი (წყვილი): 

„ღვთისმშობლის გვირგვინდება“ 

(ა) და „გველეშაპის ჯვრით 

დათრგუნვა“ (ბ)

1634-

1660 წწ.

ქსოვილი, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, ზეზი

26.5X17.5სმ(ა), 25.5X18 სმ (ბ) სხ-211 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

3837ა, № 

სხმ/ნ 3837ბ

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

236 სახვითი ხელოვნება უცნობი საბუხარი (წყვილი): „ჯვარი 

აღყვავებული“

XVIII ს. ქსოვილი, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, ძაფი, 

ლითონი

23.4X15სმ (ა) 24X16სმ (ბ) სხ-212 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

1704ა, № 

სხმ/ნ 1704ბ

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

237 სახვითი ხელოვნება უცნობი საბუხარი (წყვილი): „ხარება“ XVII ს-ის 

I 

ნახევარ

ი

ქსოვილი, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, ძაფი, 

ლითონი

29X22სმ (ა) 29X22სმ (ბ) სხ-213 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

111ა, № 

სხმ/ნ 111ბ

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

238 სახვითი ხელოვნება უცნობი საბუხარი (წყვილი): „სისხლით 

ზიარება“ და „ხორცით ზიარება“

XII-XIII 

სს.

ქსოვილი, ოქროს თმა, ზეზი, 

ძაფი, ლითონი

20X18სმ (ა) 23X18.5სმ (ბ) სხ-214 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

3744ა, № 

სხმ/ნ 3744ბ

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

239 სახვითი ხელოვნება უცნობი საბუხარი (წყვილი): „ჯვარცმა“ 

და „ქრისტე ზვარაკი“

1710 წ. ქსოვილი, ვერცხლმკედი, 

ძაფი, ზეზი, ლითონი    

 27.5x16.5; 28x16.5 სმ სხ-215 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

2227ა, № 

სხმ/ნ 2227ბ

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

240 სახვითი ხელოვნება უცნობი „გარდამოხსნა“ უბისადან XVI-XVII 

სს.

აბრეშუმი, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, ძაფი

133X180 სმ  სხ-216 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

1356

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

241 სახვითი ხელოვნება უცნობი „ქრისტეს გარდამოხსნა“ 

(გიორგი VIII-ის)

1446-

1466 წწ.

აბრეშუმი, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, ძაფი, ზეზი

156X204 სმ სხ-217 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

1354

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

242 სახვითი ხელოვნება უცნობი „გარდამოხსნა“ 1678-

1695 წწ.

აბრეშუმი, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, ძაფი

112X141 სმ  სხ-218 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 782 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

243 სახვითი ხელოვნება უცნობი ომოფორი 1646-

1682 წწ.

ტილო, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, ზეზი

420X22.5 სმ სხ-219 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

1446

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

244 სახვითი ხელოვნება უცნობი ფეშხუმის პერექელი „ზვარაკი 

ფეშხუმზე“

1746-

1766 წწ.

ატლასი,  ზეზი, ძაფი 47.7X47.7 სმ სხ-220 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

3434

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

245 სახვითი ხელოვნება უცნობი დაფარნა 1727 წ. ატლასი, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, ოქრო, ძაფი, 

ძვირფასი თვლები

53X41.2 სმ სხ-221 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

3738

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

246 სახვითი ხელოვნება უცნობი დაფარნა „ნუ მსტირ მე, დედაო!“ 1620-

1688 წწ.

ატლასი, ვარცხლის თმა, 

ძაფი

63X74 სმ  სხ-222 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

3568

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

247 სახვითი ხელოვნება უცნობი დაფარნა „ძლევის ჯვარი“ 1718 წ. ატლასი, ძაფი, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი 

87.5X75.5 სმ სხ-223 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

3776

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

248 სახვითი ხელოვნება უცნობი დაფარნა „ნუ მსტირ მე, დედაო!“ 1720-

1751 წწ.

ქსოვილი, თმა, ძაფი 63X44.5 სმ სხ-224 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 853 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

249 სახვითი ხელოვნება უცნობი ენქერი „მე ვარ ვენახი“ 1634-

1682 წწ.

ქსოვილი, ძაფი, 

ვერცხლმკედი, ოქრომკედი

47.3X47სმ სხ-225 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

3667

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

250 სახვითი ხელოვნება უცნობი ენქერი „ქერუბინი“ XVI ს. ატლასი, ძაფი, ოქრომკედი, 

ლითონი, ქვა

31.4X34.2 სმ სხ-226 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

1698

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

251 სახვითი ხელოვნება უცნობი ენქერი „ვედრება“ 1702 წ. ქსოვილი, ძაფი, 

ვერცხლმკედი, ოქრომკედი, 

ზეზი

37.2X35.5სმ სხ-227 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

3679

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

252 სახვითი ხელოვნება უცნობი ენქერი „ჯოჯოხეთის 

წარტყვევნა“

XIII-XIV 

სს.

ქსოვილი, ძაფი, 

ვერცხლმკედი, ოქრომკედი

34X34სმ სხ-228 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

1699

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

253 სახვითი ხელოვნება უცნობი ენქერი „აღყვავებული ჯვარი“ XVIII ს. ქსოვილი, ზეზი, 

ოქრომკედი, ლითონი, 

მინანქარი, თვლები

35.8X35.5სმ  სხ-229 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/ნ 

3688

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

254 სახვითი ხელოვნება აბულ კასიმ-ისპაჰანი გაზაფხული XIX-XX 

სს.

მუყაო, ზეთი 60.5X83სმ სხ-231 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

930

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

255 სახვითი ხელოვნება აბულ კასიმ-ისპაჰანი გაზაფხული XIX-XX 

სს.

მუყაო, ზეთი 60.5X82.5 სმ სხ-232 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

931

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

256 სახვითი ხელოვნება უცნობი ფერეიდუნის პორტრეტი XVIII-XIX 

სს.

ტილო, ზეთი 79X72 სმ სხ-233 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

2088

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

257 სახვითი ხელოვნება უცნობი შეყვარებულები მსახურ 

გოგონასთან ერთად

1834-48 

წწ.

ტილო, ზეთი 142X85 სმ სხ-234 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

916

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

258 სახვითი ხელოვნება მირზა ყადიმ ერევანი რუსტამის პორტრეტი XIX ს-ის 

შუა 

წლები

ტილო, ზეთი 225X97 სმ სხ-235 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

2092

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



259 სახვითი ხელოვნება უცნობი გოგონა გოლაბდანით 1797-

1834 წწ.

ტილო, ზეთი 106X71 სმ სხ-236 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

926

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

260 სახვითი ხელოვნება უცნობი შაჰი და კარისკაცები XIX სს. 

30-50-

იანი წწ.

ტილო, ზეთი 105X75 სმ სხ-237 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

110

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

261 სახვითი ხელოვნება უცნობი ქალიშვილი თუთიყუშით 1797-

1834 წწ.

ტილო, ზეთი 145X74 სმ სხ-238 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

924

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

262 სახვითი ხელოვნება უცნობი მოცეკვავე 1797-

1834 წწ.

ტილო, ზეთი 70X100 სმ სხ-239 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

855

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

263 სახვითი ხელოვნება უცნობი შეყვარებულები მსახურ ბიჭთან 

ერთად

1834-48 

წწ.

ტილო, ზეთი 150X90 სმ სხ-240 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

917

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

264 სახვითი ხელოვნება უცნობი ყმაწვილი შავებში XVIII-XIX 

სს.

ტილო, ზეთი 179X84 სმ სხ-241 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

928

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

265 სახვითი ხელოვნება უცნობი ქალი ბავშვით XVIII-XIX 

სს.

ტილო, ზეთი 179X81 სმ სხ-242 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

927

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

266 სახვითი ხელოვნება უცნობი მოცეკვავე 1834-48 

წწ.

ტილო, ზეთი 102X162 სმ სხ-243 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

923

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

267 სახვითი ხელოვნება უცნობი ქალბატონი მსახურითურთ XIX ს-ის 

შუა 

წლები

ტილო, ზეთი 63X66 სმ სხ-244 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

117

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

268 სახვითი ხელოვნება უცნობი საზზე დამკვრელი XIX ს-ის I 

ნახევარ

ი

ტილო, ზეთი 85.5X71 სმ სხ-245 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

860

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

269 სახვითი ხელოვნება უცნობი ქალი შველით XIX ს-ის I 

ნახევარ

ი

ტილო, ზეთი 140X83.5 სმ სხ-246 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

853

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

270 სახვითი ხელოვნება უცნობი შაჰის პორტრეტი 1834-48 

წწ.

ტილო, ზეთი 209.5X104 სმ სხ-247 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

116

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

271 სახვითი ხელოვნება უცნობი აბას-მირზას პორტრეტი XVIII-XIX 

სს.

ტილო, ზეთი 81X60 სმ სხ-248 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

857

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

272 სახვითი ხელოვნება უცნობი დები XIX ს-ის I 

მეოთხე

დი 

ტილო, ზეთი 117X72 სმ სხ-249 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

854

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

273 სახვითი ხელოვნება უცნობი გოგონა სარკით 1797-

1834 წწ.

ტილო, ზეთი 71X160 სმ სხ-250 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

925

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

274 სახვითი ხელოვნება უცნობი მოცეკვავე ზარბით 1797-

1834 წწ.

ტილო, ზეთი 151X85 სმ სხ-251 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

859

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

275 სახვითი ხელოვნება უცნობი ყმაწვილი მიმინოთი 1797-

1834 წწ.

ტილო, ზეთი 144X70 სმ სხ-252 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

914

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

276 სახვითი ხელოვნება უცნობი  (შირინის 

ოსტატი)

გოგონა დაირით 1834-48 

წწ.

ტილო, ზეთი 100X82 სმ სხ-253 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

856

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

277 სახვითი ხელოვნება უცნობი მოცეკვავე კასტანიეტებით 1797-

1834 წწ.

ტილო, ზეთი 152X85 სმ სხ-254 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

858

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

278 სახვითი ხელოვნება უცნობი ლეილა და მაჯნუნი 1848-96 

წწ.

ტილო, ზეთი 65X91 სმ სხ-255 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

115

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

279 სახვითი ხელოვნება უცნობი მინიატურა „ახალგაზრდა 

წყვილი და მემუსიკენი“

XVI-XVII 

სს.

ქაღალდი, მუყაო, საღებავი 30.6X19.5 სმ სხ-256 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/აღ 

244

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

280 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ავტოპორტრეტი სარკის წინ 1913 წ. ტილო, ზეთი 93.5X70.5 სმ სხ-257 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1344 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

281 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთის პეიზაჟი 1915 წ. მუყაო, ზეთი 30.5X41.5 სმ სხ-258 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1322 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

282 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორატიული მოტივი 1926 წ. ტილო, ზეთი 33X46 სმ სხ-259 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-3544 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

283 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე მოხუცი მათხოვარი ბავშვით 1899-

1900 წწ.

ტილო, ზეთი 84X56 სმ სხ-260 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1447 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

284 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე რიონჰესი 1947 წ. ტილო, ზეთი 72X100 სმ სხ-261 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1009 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

285 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე მადნის დამუშავება სვანეთში 1949 წ. ტილო, ზეთი 150.5X110.5 სმ სხ-262 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-3457 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



286 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთის პეიზაჟი 1934 წ. ტილო, ზეთი 31.5X42 სმ სხ-263 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1558 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

287 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე პეიზაჟი-რიონჰესი 1934 წ. ტილო, ზეთი 30X41.5 სმ სხ-264 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1380 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

288 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთის პეიზაჟი 1934 წ. ტილო, ზეთი 29.2X40 სმ სხ-265 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1379 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

289 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ყაზბეგი - სამთო სამუშაოები 1949 წ. ტილო, ზეთი 110X155.3 სმ სხ-266 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1272 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

290 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ელევატორი ფოთში 1949 წ. ტილო, ზეთი 110X154.3 სმ სხ-267 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1257 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

291 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთის პეიზაჟი - მიტინგი 1942 წ. ტილო, ზეთი 110X150.5 სმ სხ-268 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1008 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

292 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთის პეიზაჟი 1934 წ. ტილო, ზეთი 30.5X41 სმ სხ-269 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1007 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

293 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი 1919 წ. ტილო, ზეთი 106X126 სმ სხ-270 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-630 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

294 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი დედაა ჩემი 1918 წ. ტილო, ზეთი 137X153 სმ სხ-271 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს- 629 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

295 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი. პეიზაჟი 1917 წ. ტილო, ზეთი 26X32 სმ სხ-272 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-634 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

296 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერული ნატურმორტი 1919 წ. ტილო, ზეთი 68X91 სმ სხ-273 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-631 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

297 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე პეიზაჟი. ეტიუდი 1934 წ. ტილო, ზეთი 29X40 სმ სხ-274 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-632 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

298 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე პეიზაჟი 1915 წ. ტილო, ზეთი 29X39 სმ სხ-275 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-633 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

299 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე პეიზაჟი 1917 წ. ტილო, ზეთი 24X32 სმ სხ-276 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-635 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

300 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე მშვილდოსანი 1914 წ. ტილო, ზეთი 106X177 სმ სხ-277 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-636 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

301 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორატიული პეიზაჟი 1927 წ. მუყაო, ზეთი 46X61 სმ სხ-278 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-637 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

302 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორატიული სურათი 1927 წ. ტილო, ზეთი 46X61.5 სმ სხ-279 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-638 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

303 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ნატურმორტი 1924 წ. ტილო, ზეთი 45X55.6 სმ სხ-280 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-639 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

304 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კონსტრუქტიულ-

დეკორატიული სურათი

1924 წ. ხე, ლითონი, ლინზა 51X36 სმ სხ-281 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-640 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

305 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი ომის დღეებში 1942 წ. ტილო, ზეთი 80X100სმ სხ-282 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1006 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

306 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე სამი მხატვარი 1920 წ. ტილო, ზეთი 94.5X100 სმ სხ-323 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-602 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

307 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ხევსურეთი 1920-21 

წწ.

ტილო, ზეთი 158.5X199 სმ სხ-324 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-965 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

308 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ოთხი მამაკაცის პორტრეტი 1919-20 

წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 23X16 სმ სხ-325 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-2022 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

309 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ქალის პორტრეტი 1919 წ. ტილო, ზეთი 40X33 სმ სხ-326 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1405 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

310 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე კლეოპატრა ჯაშის პორტრეტი XX ს-ის I 

ნახ.

ტილო, ზეთი 26.2X26.5 სმ სხ-327 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1747 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

311 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე მთის პეიზაჟი - ყაზბეგი 1919 წ. მუყაო, ზეთი 24X31.5 სმ სხ-328 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-2986 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

312 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ბათუმი (ეტიუდი) 1912 წ. ტილო, ფირფიცარი, ზეთი 34.5X24.5 სმ სხ-329 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-3488 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

313 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ნიკო ფიროსმანის პორტრეტი 1916 წ. ქაღალდი, ფანქარი 9.5X6.5 სმ სხ-330 სემ ხელ. მუზეუმი №  ქხს-2240 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

314 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ქეთევან მახარაძის პორტრეტი 1918 წ. ტილო, ზეთი 102X42 სმ სხ-331 სემ ხელ. მუზეუმი №  ქხს-1643 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

315 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პარიზი. წითელსახურავიანი 

სახლები

1920 წ. მუყაო, ზეთი 32X41.2 სმ სხ-332 სემ ხელ. მუზეუმი №  ქხს-3489 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47
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316 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პარიზის კუთხე 1920 წ. მუყაო, ზეთი 33X40.7 სმ სხ-333 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1408 მინისტრის ბრძ. 
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317 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პეიზაჟი. ნავები სენაზე 1920 წ. მუყაო, ზეთი 33X41 სმ სხ-334 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1412 მინისტრის ბრძ. 
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318 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ლუქსემბურგის ბაღი 1920 წ. ტილო, ზეთი 100X95 სმ სხ-335 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1409 მინისტრის ბრძ. 
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319 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პარიზის ეტიუდი-კარუსელი 1921 წ. მუყაო,ზეთი 32.5X39.5 სმ სხ-336 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-609 მინისტრის ბრძ. 
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320 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ქალაქი (ქეიფი შანტანში) 1920 წ. ტილო, ზეთი 88X88 სმ სხ-337 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-603 მინისტრის ბრძ. 
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321 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ავტოპორტრეტი 1920 წ. ტილო, ზეთი 59X50 სმ სხ-338 სემ ხელ. მუზეუმი №  ქხს-1411 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07



322 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ავტოპორტრეტი (უდროოდ 

დაკარგული მეგობრის 

მოსაგონრად)

1920 წ. ტილო, ზეთი 94X100 სმ სხ-339 სემ ხელ. მუზეუმი №  ქხს-1399 მინისტრის ბრძ. 
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323 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ყავახანა (მხატვრების ყავახანა 

პარიზში)

1920 წ. ტილო, ზეთი 55X46 სმ სხ-340 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1400 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

324 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე დღეობა (ბახუსი) 1920 წ. ტილო, ზეთი 85X84.5 სმ სხ-341 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-604 მინისტრის ბრძ. 
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325 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე მამაკაცის პორტრეტი 1914-18 

წწ.

ტილო, ზეთი 57X41 სმ სხ-342 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-917 მინისტრის ბრძ. 
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326 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პირველი შეხვედრა 1920 წ. ტილო, ზეთი 56X46.5 სმ სხ-343 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1401 მინისტრის ბრძ. 
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327 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პეიზაჟი 1918-19 

წწ.

მუყაო, ზეთი 13.5X26 სმ სხ-344 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-918 მინისტრის ბრძ. 
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328 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე კოცნა 1920 წ. ტილო, ზეთი 54X46 სმ სხ-345 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1403 მინისტრის ბრძ. 
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329 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ჯვრისწერა 1920 წ. ტილო, ზეთი 56X46 სმ სხ-346 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1402 მინისტრის ბრძ. 
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330 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ქალის პორტრეტი პეიზაჟის 

ფონზე (გურული ქალი)

1920 წ. მუყაო, ზეთი 41X33 სმ სხ-347 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-608 მინისტრის ბრძ. 
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331 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე გურული ქალი დოქით ხელში 

(გურია)

1921 წ. ტილო, ზეთი 92X73 სმ სხ-348 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-605 მინისტრის ბრძ. 
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332 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ქალ-ვაჟი 1921 წ. მუყაო, ზეთი 47X39 სმ სხ-349 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1730 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

333 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე აჭარელი ქალები ჩადრით (აჭარა) 1921 წ. ტილო, ზეთი 55X46 სმ სხ-350 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-606 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

334 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე აჭარა (ეტიუდი) 1919 წ. მუყაო, ზეთი 17.5X26 სმ სხ-351 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-607 მინისტრის ბრძ. 
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335 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პარიზი 1920 წ. მუყაო, ზეთი 32.5X40.5 სმ სხ-352 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1406 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

336 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პარიზის ეტიუდი 1920 წ. მუყაო, ზეთი 33X40.5 სმ სხ-353 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-610 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

337 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პარიზის პეიზაჟი 1920 წ. მუყაო, ზეთი 33X40.5 სმ სხ-354 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1410 მინისტრის ბრძ. 
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338 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ეიფელის კოშკი 1920 წ. მუყაო, ზეთი 41.2X33 სმ სხ-355 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1407 მინისტრის ბრძ. 
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339 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პარიზი. ნიღაბი 1921 წ. ტილო, ზეთი 54.5X46 სმ სხ-356 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-1404 მინისტრის ბრძ. 
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340 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პარიზი. ხიდი მდინარე სენაზე 1920 წ. მუყაო, ზეთი 32X39.5 სმ სხ-357 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-3490 მინისტრის ბრძ. 
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341 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ჩინელის პორტრეტი 1921 წ. ტილო, ზეთი 74X61 სმ სხ-358 სემ ხელ. მუზეუმი № ქხს-966 მინისტრის ბრძ. 
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342 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი უბისის დიდი კარედი XIV ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა, 

მოოქროვილი ვერცხლი

132X176 სმ სხ-394 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

612

მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

343 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი უბისის მცირე კარედი XIV ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა, 

ვერცხლი

78X110 სმ სხ-395 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

613

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

344 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი უბისის მაცხოვრის ხატი XIV ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 83X60 სმ სხ-396 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

614

მინისტრის ბრძ. 
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345 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი უბისის ღვთისმშობლის ხატი XIV ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 76.5X57 სმ სხ-397 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

615

მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

346 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი უბისის იოანე ნათლისმცემლის 

ხატი

XIV ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 76X56.5 სმ სხ-398 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

616

მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

347 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი უბისის მიქაელ 

მთავარანგელოზის ხატი

XIV ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 77X56 სმ სხ-399 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

618

მინისტრის ბრძ. 
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348 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი უბისის გაბრიელ 

მთავარანგელოზის ხატი

XIV ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 75.5X57 სმ სხ-400 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

617

მინისტრის ბრძ. 
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349 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი უბისის წმ. პავლეს ხატი XIV ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 75X55 სმ სხ-401 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

619

მინისტრის ბრძ. 
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350 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი უბისის წმ. იოანე მახარებლის 

ხატი

XIV ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 75.5X58 სმ სხ-402 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

621

მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

351 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი უბისის ელია 

წინასწარმეტყველის ხატი

XIV ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 75X57 სმ სხ-403 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

620

მინისტრის ბრძ. 
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352 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი უბისის მოსე 

წინასწარმეტყველის ხატი

XIV ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 76X54 სმ სხ-404 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

622

მინისტრის ბრძ. 
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353 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი უბისის წმ. გიორგის ხატი XIII-XIV 

სს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 161X93 სმ სხ-405 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

611

მინისტრის ბრძ. 
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354 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ურბნისის „შობის“ ხატი XVII ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 31X26 სმ სხ-406 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

718

მინისტრის ბრძ. 
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355 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ურბნისის „ლაზარეს 

აღდგინების“ ხატი

XVII ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 32X22.5 სმ სხ-407 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

720

მინისტრის ბრძ. 
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356 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ურბნისის „ფერისცვალების“ 

ხატი

XVII ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 35X28 სმ სხ-408 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

719

მინისტრის ბრძ. 
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357 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ურბნისის „ნათლისღების“ ხატი XVII ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 35X26.5 სმ სხ-409 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

498

მინისტრის ბრძ. 
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358 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ყარა-ბულახის „წმ. ევსტათის“ 

ხატი

XVII-XVIII 

სს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 21.5X15 სმ სხ-410 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 
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მინისტრის ბრძ. 
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359 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი წმ. გიორგის ხატი XI-XIIსს. ხე, ცვილი, ოქრო, 

მოზაიკური კენჭები 

25X15.5 სმ სხ-411 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

758

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

360 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი შიომღვიმის „მირქმის“ ხატი XVII ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 48.5X34 სმ სხ-412 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

721

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

361 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი შიომღვიმის „ამაღლების“ ხატი XVII ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 48.5X34 სმ სხ-413 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

722

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

362 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი შიომღვიმის „იერუსალიმში 

შესვლის“ ხატი

XVII ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 48X33.5 სმ სხ-414 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

501

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

363 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი შიომღვიმის „სულიწმიდის 

მოფენის“ ხატი

XVII ს. ხე, ლევკასი, ტემპერა 48.5X34 სმ სხ-415 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

723

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

364 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი შიომღვიმის „წმ. ნინოს“ ხატი XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 100X54 სმ სხ-416 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

517

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

365 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ოდიგიტროს ტიპის 

ღმრთისმშობელი ანგელოზებით

XVI-XVII 

სს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 20X16 სმ სხ-417 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

801

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

366 სახვითი ხელოვნება ლ. კრანახ უფროსი “მაჭანკალი“ 1548 წ. ხე, ზეთი 85X67.5 სმ სხ-418 სემ ხელ. მუზეუმი №  სხმ/დ-ე 

ფ 41

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

367 სახვითი ხელოვნება ი. ვან რეისდალი „პეიზაჟი“ XVII ს-ის 

70-იანი 

წწ.

ტილო, ზეთი 93X75 სმ სხ-419 სემ ხელ. მუზეუმი № სხმ/დ-ე 

ფ 69

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

368 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ხარება“ კაცხის ტაძრიდან XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44X26.5 სმ სხ-420 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

156

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

369 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „შობა“ კაცხის ტაძრიდან XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 45X25 სმ სხ-421 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

158

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

370 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „მირქმა უფლისა“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 45X26 სმ სხ-422 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

157

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

371 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ნათლისღება“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44X26 სმ სხ-423 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

164

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

372 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ფერისცვალება“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44X26 სმ სხ-424 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

161

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

373 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ლაზარეს აღდგინება“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44.5X23.3 სმ სხ-425 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

166

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

374 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „იერუსალიმში შესვლა“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44.5X26 სმ სხ-453 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

165

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

375 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ჯვარცმა“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 45X31 სმ სხ-454 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

169

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

376 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „გარდამოხსნა“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44X33.5 სმ სხ-455 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

168

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

377 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „აღდგომა (დედები 

მაცხოვრის საფლავთან)“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44.5X23 სმ სხ-456 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

155

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

378 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ჯოჯოხეთის 

წარმოტყვევნა“ კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 45X31 სმ სხ-457 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

167

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

379 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „თომას დარწმუნება“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44X26 სმ სხ-458 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

160

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

380 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ამაღლება“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 45X26 სმ სხ-459 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

162

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

381 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „სულიწმიდის მოფენა“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 45X26 სმ სხ-460 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

159

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

382 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ღვთისმშობლის მიძინება“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44X27.5 სმ სხ-461 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

163

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

383 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წინასწარმეტყველი“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 45X26 სმ სხ-462 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

187

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

384 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წინასწარმეტყველი“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44.5X26 სმ სხ-465 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

193

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

385 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წინასწარმეტყველი“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44.5X25 სმ სხ-466 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

184

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

386 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წინასწარმეტყველი“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 45X24.5 სმ სხ-467 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

192

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

387 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „სოლომონ წინას-

წარმეტყველი“ კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 45X27 სმ სხ-468 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

183

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

388 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „დავით წინას-

წარმეტყველი“ კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44X27სმ სხ-469 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

182

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



389 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ღვთისმშობელი პანაგია“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44.5X32სმ სხ-470 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

194

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

390 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „მთავარანგელოზი“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44.5X35.5სმ სხ-471 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

202

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

391 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „მთავარანგელოზი“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44.5X34სმ სხ-472 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

203

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

392 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წინასწარმეტყველი“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44.5X26სმ სხ-473 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

185

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

393 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წინასწარმეტყველი“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 45X26სმ სხ-474 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

186

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

394 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წინასწარმეტყ-ელი“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 44.5X26სმ სხ-475 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

188

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

395 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წინასწარმეტყველი“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 45X26სმ სხ-476 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

189

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

396 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წინასწარმეტყველი“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 45X26სმ სხ-477 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

190

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

397 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წინასწარმეტყველი“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 45X26სმ სხ-478 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

191

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

398 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ქრისტე პანტოკრატორი“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 75X49სმ სხ-479 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

210

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

399 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. იოანე 

ნათლისმცემელი“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 74.5X49სმ სხ-480 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

208

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

400 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. იოანე 

ღვთისმეტყველი“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 74.5X48.5სმ სხ-481 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

209

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

401 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ღვთისმშობელი ოდი-

გიტრია“ კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 75X48.5სმ სხ-482 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

211

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

402 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ეკლესიის მამები“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 75X48.5სმ სხ-483 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

207

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

403 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ეკლესიის მამები“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 75X48.5სმ სხ-484 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

206

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

404 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ.შიო მღვიმელი და წმ. 

ილარიონ ქართველი“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 108X48.5სმ სხ-485 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

200

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

405 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. ეფთვიმე და 

წმ.თევდოსი“ კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 108X47სმ სხ-486 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

197

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

406 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. დავით გარეჯელი და 

წმ. იოანე ზედაზნელი“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 108X48.5სმ სხ-487 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

198

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

407 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. ანტონი და წმ. საბა“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 108X44სმ სხ-488 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

199

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

408 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. პეტრე და წმ. პავლე“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 108X56სმ სხ-489 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

196

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

409 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ქრისტე პანტოკრატორი“  

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 45X33სმ სხ-490 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

201

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

410 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ღვთისმშობელი“  კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 44.5X33სმ სხ-491 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

205

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

411 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. იოანე 

ნათლისმცემელი“  კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 44.5X33სმ სხ-492 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

204

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

412 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. ანდრია მოციქული“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 45X26სმ სხ-493 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

178

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

413 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. სიმეონ მოციქული“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 45X26სმ სხ-494 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

172

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

414 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. ფილიპე მოციქული“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 44.5X26სმ სხ-495 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

174

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

415 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. იოანე მახარებელი“  

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 45X26სმ სხ-496 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

176

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

416 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. მოციქული იაკობი“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 45X26სმ სხ-497 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

180

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

417 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. პეტრე მოციქული“  

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 44.5X26სმ სხ-498 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

173

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

418 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. მარკოზ მახარებელი“  

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 45X26სმ სხ-499 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

181

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

419 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ.მათე მახარებელი“  

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 44.5X26სმ სხ-500 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

171

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



420 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. ლუკა მახარებელი“ 

კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 45X26სმ სხ-501 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

177

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

421 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. ბართლომე 

მოციქული“ კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 45X26სმ სხ-502 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

170

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

422 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „თომა მოციქული“ კაცხის 

ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 45X26სმ სხ-503 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

175

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

423 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. რიფსიმე, წმ. გაიანე და 

წმ. ნინო“ კაცხის ტაძრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 108X49სმ სხ-504 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

195

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

424 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ორმხრივი ხატი „წმ. ანტონ 

მარტყოფელი“ და  „ჯვარცმა“

XVIII-XIX 

სს.

ტილო, ზეთი 27X19.5სმ სხ-505 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

545

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

425 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. ნინო“ ახალციხის თომა 

მოციქულის ეკლესიიდან

XVIII-XIX 

სს.

ტილო, ზეთი 73X52სმ სხ-506 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

34

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

426 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. ეკატერინე, წმ. ბარბარე 

და წმ. ნინო“

XIX ს. ხე, ტემპერა 30X23.5სმ სხ-507 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

776

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

427 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „თორმეტი სირიელი წმიდა 

მამა“ შოიმღვიმის მონასტრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 36.5X24სმ სხ-508 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

430

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

428 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. ნინო“ შიომღვიმის 

მონასტრიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი ტემპერა 100X54.4სმ სხ-509 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

517

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

429 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. მეომარი მერკური“ XVII ს. ხე, ტემპერა 25.3X19სმ სხ-510 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

431

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

430 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. ირინე“ XVII ს. ხე, ტემპერა 19X15სმ სხ-511 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

762

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

431 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. კოზმანი და წმ. 

დამიანე“

XVII ს. ხე, ტემპერა 21.8X17.7სმ სხ-512 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

534

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

432 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. დამიანე  და წმ. 

კოზმანი“

XVII ს. ხე, ტემპერა 15X12.8სმ სხ-513 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

421

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

433 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ.იოანე 

ნათლისმცემელი“

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ლევკასი, ტემპერა 32.5X20.5სმ სხ-514 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

603

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

434 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. იოანე 

ნათლისმცემელი“

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ტემპერა 31X25.5სმ სხ-515 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

731

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

435 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი სამკარედი ხატის ცენტრალური 

ნაწილი „ღვთისმშობლის 

შობისა“ და „ჯოჯოხეთის 

წარმოტყვევნის“ სცენებით

XVII ს. ხე, ტემპერა 37.5X26სმ სხ-516 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

605

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

436 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ქრისტეს გაროზგვა - 

ჯოხით ცემა“

XVIII ს. ტილო, ზეთი 58X55სმ სხ-517 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

123

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

437 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ღვთისმშობელი ყრმით“ 

ოდიგიტრიის ტიპის

XVIII ს. ხე, ტემპერა 19X14.8სმ სხ-518 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

407

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

438 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ღვთისმშობელი ყრმით“ 

ოდიგიტრიის ტიპის

XVIII ს. ხე, ტემპერა 16.5X13სმ სხ-519 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

480

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

439 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ღვთისმშობელი ყრმით“ 

ოდიგიტრიის ტიპის

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ტემპერა 22X17.5სმ სხ-520 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

681

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

440 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ღვთისმშობელი ყრმით“ 

ოდიგიტრიის ტიპის

XVIII ს. ხე, ტემპერა 27X22სმ სხ-521 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

424

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

441 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ღვთისმშობელი ყრმით“ 

ოდიგიტრიის ტიპის

XVIII ს. ხე, ტემპერა, ქსოვილი  26X18.5სმ სხ-522 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

541

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

442 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ღვთისმშობელი ყრმით“ 

ოდიგიტრიის ტიპის

XVIII-XIX 

სს.

ხე, ტემპერა, ქსოვილი  18.5X14.5სმ სხ-523 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

406

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

443 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ღვთისმშობელი ყრმით“ 

ოდიგიტრიის ტიპის

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ტემპერა 18X14სმ სხ-524 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

763

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

444 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „ღვთისმშობელი ყრმით - 

პლატიტერა“

XVIII-XIX 

სს.

ხე, ტემპერა 9X7.2სმ სხ-525 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

426

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

445 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. მოწამე ქეთევან 

დედოფალი“

XIX ს. ხე, ზეთი 44.5X35.3სმ სხ-526 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

788

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

446 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი კარედი ხატი „ღვთის-მშობელი 

ყრმით და წმინდანები“

XVII ს. ხე, ტემპერა 35X22სმ სხ-527 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

477

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

447 საკულტო 

დანიშნულების ნივთი

უცნობი ხატი „მაცხოვარი“ იმერეთის 

ჭალის თემიდან

XVII-

XVIIIსს.

ხე, ტემპერა 40.5X29.5სმ სხ-528 სემ ხელ. მუზეუმი № სხსმ „ხ“ 

576

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

448 არქეოლოგიური უცნობი მძივი ძვ.წ.IV-III 

სს

ოქრო  დ-21მმ, არ-132 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11537

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

449 არქეოლოგიური უცნობი ყურმილიანი დოქი ძვ.წ. Vს-

ის I 

ნახევარ

ი

ბრინჯაო 70 მმ არ-133 სემ ხელ. მუზეუმი № არქ.ფ. 19-

88-518

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

450 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.IV ს. ოქრო 15X10მმ,დ-3მმ არ-134 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11927

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



451 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ვერძის თავის 

გამოსახულებით

ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

ოქრო  h-6მმ არ-135 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11960, 

11961

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

452 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

ოქრო 7.3X6.2სმ არ-136 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11956

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

453 არქეოლოგიური უცნობი ფირფიტა ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

ოქრო 32X37მმ არ-137 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11959

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

454 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

ოქრო  h- 1.7სმ არ-138 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11962, 

11963

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

455 არქეოლოგიური უცნობი სასაფეთქლე ძვ.წ.V ს-

ის შუა 

წლები

ოქრო h- 104 მმ არ-139 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11580

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

456 არქეოლოგიური უცნობი ბეჭედი ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

ოქრო დ-2.2სმ არ-140 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11955

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

457 არქეოლოგიური უცნობი საყურე ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

ოქრო h-4.7სმ არ-141 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11951

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

458 არქეოლოგიური უცნობი საყურე ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

ოქრო h-5სმ არ-142 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11952

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

459 არქეოლოგიური უცნობი მათარა ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

თიხა h- 20.6სმ არ-143 სემ ხელ. მუზეუმი № არქ.ფ. 19-

88-495

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

460 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

ვერცხლი სიგანე 6.5სმ არ-144 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11948

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

461 არქეოლოგიური უცნობი კილიკი ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

ვერცხლი სიგრძე 73მმ არ-145 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11941

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

462 არქეოლოგიური უცნობი გულსაკიდი IV ს. ოქრო, პასტა, ალმანდინი  h- 8.8სმ, დ-6სმ არ-146 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№ 20969

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

463 არქეოლოგიური უცნობი საკერებელი ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

ოქრო 3.2X3.7სმ არ-147 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11959

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

464 არქეოლოგიური უცნობი სურა ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

ვერცხლი დ-9.5სმ, h-33სმ არ-148 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11945

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

465 არქეოლოგიური უცნობი დიადემა ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

ოქრო 20.7X22მმ არ-149 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11965

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

466 არქეოლოგიური უცნობი  კოვზი ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

ვერცხლი სიგრძე 154 მმ არ-150 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11942

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

467 არქეოლოგიური უცნობი  კოვზი ძვ.წ.V ს-

ის I 

ნახევარ

ი

ვერცხლი სიგრძე 132 მმ არ-151 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11943

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

468 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ. IVს- 

ის I 

ნახევარ

ი

ოქრო 16X16 მმ არ-152 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11928

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



469 არქეოლოგიური უცნობი საყურე ძვ.წ. IV ს-

ის შუა 

წლები

ოქრო h-36 მმ არ-153 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11687

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

470 არქეოლოგიური უცნობი საყურე ძვ.წ. IVს- 

ის I 

ნახევარ

ი

ოქრო h-60 მმ არ-154 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11924

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

471 არქეოლოგიური უცნობი საყურე ძვ.წ. IV ს-

ის შუა 

წლები

ოქრო h-60 მმ არ-155 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11686

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

472 არქეოლოგიური უცნობი მედალიონი ძვ.წ. IVს- 

ის I 

ნახევარ

ი

ოქრო, ვერცხლი დ-47 მმ არ-156 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11936

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

473 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური ძვ.წ. IV ს-

ის შუა 

წლები

ოქრო დ-73 მმ არ-157 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11685

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

474 არქეოლოგიური უცნობი გარსაკრავი 

(რელიეფურგამოსახულებიანი 

ფირფიტა)

ძვ.წ. Vს- 

ის I 

ნახევარ

ი

ოქრო სიგრძე  200 მმ არ-158 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№ 11966

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

475 არქეოლოგიური უცნობი დიადემა ძვ.წ. Vს- 

ის I 

ნახევარ

ი

ვერცხლი 200X183 მმ არ-159 სემ ხელ. მუზეუმი საგანძური 

№11497

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

476 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XIX ს-ის 

ბოლო -

XX ს-ის 

დასაწის

ი

ფოლადი, ვერცხლი, სპილოს 

ძვალი, ტყავი, ხე 

49 სმ გხ-001 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 10-69:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

477 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XIX ს. ფოლადი, ვერცხლი, ოქრო,  

ტყავი, ხე

50 სმ გხ-002 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 24-78:5 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

478 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) 1913 წ. ფოლადი, ვერცხლი, ხე 55 სმ გხ-003 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 83-71:3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

479 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XIX-XX 

სს. 

მიჯნა

ფოლადი, ვერცხლი, ხე 52 სმ გხ-004 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 108-73:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

480 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ფოლადი, ვერცხლი, ხე 52.5 სმ გხ-005 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 1-53:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

481 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XIX ს-ის 

ბოლო - 

XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ფოლადი, ვერცხლი, ხე 52 სმ გხ-006 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 33-59:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

482 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XIX ს-ის 

ბოლო - 

XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ფოლადი, ხე 50 სმ გხ-007 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 12-57:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

483 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XIX ს. ფოლადი, ვერცხლი, სპი-

ლოს ძვალი, ტყავი, ხე

79 სმ გხ-008 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 5-51:6 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

484 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) 1916 წ. ფოლადი, ვერცხლი, ტყავი, 

ხე

49 სმ გხ-009 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 65-69:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

485 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XIX ს. ფოლადი, ვერცხლი, სპილოს 

ძვალი, რქა, ტყავი, ხე

55 სმ გხ-010 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 68-66:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

486 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) 1914 წ. ფოლადი, ვერცხლი, ტყავი, 

ხე

52 სმ გხ-011 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 35-58:2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

487 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XIX ს. ფოლადი, სპილოს ძვალი, 

ოქროს ზარნიში, ტყავი, ხე

51 სმ გხ-012 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 93-66:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

488 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ფოლადი, ვერცხლი, 

ვერცხლი მოოქროვილი,  ხე

 47 სმ გხ-013 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 99-67:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

489 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ფოლადი, ვერცხლი, ტყავი, 

ხე

47 სმ გხ-014 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 20-74:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

490 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) 1905 წ. ფოლადი, ვერცხლი, ხე 54 სმ გხ-015 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 5-74:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



491 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XIX ს. ფოლადი, ვერცხლი, ხე 62 სმ გხ-016 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 16-70:7 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

492 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XVIII ს-

ის 

ბოლო -

XIX ს-ის 

დასაწყი

სი

ფოლადი, ოქროს 

ინკრუსტაცია, სპილოს 

ძვალი, ტყავი, ხე

58 სმ გხ-017 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 24-62 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

493 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XIX ს. ფოლადი, ვერცხლი, სპილოს 

ძვალი

39.5 სმ გხ-018 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 109-66:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

494 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XVIII ს. ფოლადი, ვერცხლი, სპილოს 

ძვალი

39.5 სმ გხ-019 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 109-66/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

495 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XIX ს. ფოლადი, ვერცხლი, ხე 46 სმ გხ-020 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 40-62:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

496 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) 1901 წ. ფოლადი, ვერცხლი, ხე 51 სმ გხ-021 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 30-90:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

497 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) XIX ს. ფოლადი, ვერცხლი, ხე 57 სმ გხ-022 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 34-72:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

498 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი (ხანჯალი) 1921 წ. ფოლადი, ვერცხლი, ხე 50 სმ გხ-023 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ სსმ 68-

75:1

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

499 არქეოლოგიური უცნობი ირმის ქანდაკება ძვ.წ. XI-

IX სს.

ბრინჯაო 7.7X4.5 სმ არ-220 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№01-10-4-

102-98

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

500 ეთნოგრაფიული უცნობი სატევარი ძვ.წ. XI-

VIII სს.

ბრინჯაო 43X5 სმ არ-221 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№01-10-4-62-

98

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

501 ეთნოგრაფიული უცნობი ბუნიკი ძვ.წ. XI-

IX სს.

ბრინჯაო, თეთრი ლითონი h-12.2სმ არ-222 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№01-10-4-

390-98

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

502 ეთნოგრაფიული უცნობი უმბონი ძვ.წ. VIII-

VI სს.

ბრინჯაო, თეთრი ლითონი h-2.8სმ არ-223 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№01-10-4-

391-98

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

503 ეთნოგრაფიული უცნობი ღორის ქანდაკება ძვ.წ. VII-

VI სს.

ბრინჯაო, თეთრი ლითონი 3X1X1.5სმ არ-224 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№01-10-4-

453-98

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

504 ეთნოგრაფიული უცნობი გლადიატორისა და ლომის 

ქანდაკებები

ძვ.წ. II-I 

სს.

ბრინჯაო h-10.8სმ h-10.1სმ არ-225 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 5-996:7 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

505 ეთნოგრაფიული უცნობი ალებასტრის წყვილი საკიდი ძვ.წ. XXII-

XXI სს.

ალებასტრი h-3.5სმ არ-226 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

ბერიკლდეე

ბის ფონდი

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

506 ეთნოგრაფიული უცნობი ცხენის  უღლის გარსაკრავი ძვ.წ. XV 

ს.

ბრინჯაო, მინისებური პასტა, 

ხე

h-12.5სმ არ-227 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№87-986:74 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

507 ეთნოგრაფიული უცნობი ირმის ქანდაკებიანი შტანდარტი ძვ.წ. XV 

ს.

ბრინჯაო, მინისებური პასტა, 

ხე

29სმ არ-228 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№87-

986:107

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

508 ეთნოგრაფიული უცნობი მახვილი ძვ.წ. XV 

ს.

ბრინჯაო, ხე 50X51სმ არ-229 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№87-986:87 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

509 ეთნოგრაფიული უცნობი ცული ძვ.წ. XI-

IX სს.

ბრინჯაო 15.2 სმ არ-230 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№01-10-4-94-

98

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

510 ეთნოგრაფიული უცნობი შუბისპირი ძვ.წ. XI-

IX სს.

ბრინჯაო 21.8სმ არ-231 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№01-10-4-

165-98

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

511 ეთნოგრაფიული უცნობი მახვილი ძვ.წ. XI-

IX სს.

ბრინჯაო 48.4სმ არ-232 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№01-10-4-87-

98

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

512 ეთნოგრაფიული უცნობი რიტონი ძვ.წ. VII-

VI სს.

თიხა 13.5სმ არ-233 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

ბერიკლდეე

ბის ფონდი, 

№87-681

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

513 ეთნოგრაფიული უცნობი მეფე რუსუდანის მონეტა, დრამა 1230 წ. ვერცხლი 1.27გრ., დ-17მმ ნ-001 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№გფ.7804 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

514 ეთნოგრაფიული უცნობი თასი XVIII ს. ვერცხლი h-5სმ არ-234 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№9-30:18 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

515 ეთნოგრაფიული უცნობი კათხა ძვ.წ. XXII-

XXI სს.

თიხა h-9.5სმ არ-235 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№87-986:2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

516 ეთნოგრაფიული უცნობი ქილა ძვ.წ. XV 

ს.

თიხა h-24სმ არ-236 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№87-986:37 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

517 ეთნოგრაფიული უცნობი დიდრაქმა, II ტიპი, კოლხური ძვ.წ. V ს. ვერცხლი 8.67გრ, დ-21მმ, ნ-002 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№გფ 22466 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

518 ეთნოგრაფიული უცნობი ნახევარდრაქმა (ტრიობოლი), 

მეორე ტიპი, კოლხური

ძვ.წ. V-IV 

სს.

ვერცხლი 1.83გრ, დ-11მმ ნ-003 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№გფ 22465 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

519 ეთნოგრაფიული უცნობი სტელა ქვიშაქვა 115X27X27სმ არ-237 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№4-18 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

520 ეთნოგრაფიული უცნობი თამარ მეფის მონეტა 1187 წ. სპილენძი 13.01გრ, დ-22მმ ნ-004 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№4-994:588 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

521 ეთნოგრაფიული უცნობი ჯამი XI-XII სს. თიხა, ჭიქური h-9.5სმ არ-238 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№4-994:316 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

522 ეთნოგრაფიული უცნობი ჯამი XIII ს. თიხა, ჭიქური h-7.4სმ არ-239 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№4-994:465 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



523 ეთნოგრაფიული უცნობი ჯვარი XI ს. ვერცხლი მოოქროვილი არ-240 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ქ-67:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

524 ეთნოგრაფიული უცნობი სასაფეთქლეები XI-XIII სს. ვერცხლი 4X7 სმ არ-241 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№81-

65:1233

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

525 ეთნოგრაფიული უცნობი სამაჯური XI-XIII სს. ვერცხლი 15X7 სმ არ-242 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№81-

65:1235

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

526 ეთნოგრაფიული უცნობი თასი XVIII ს-

ის 

ბოლო

ვერცხლი დ-13სმ არ-243 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№9-30:5 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

527 ეთნოგრაფიული უცნობი რიტონი ძვ.წ. XXII-

XXI სს.

ქვიშანარევი თიხა h-13.4სმ, დ-17.5სმ არ-244 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№10-

994:1386

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

528 ეთნოგრაფიული უცნობი ქილა ძვ.წ. XXII-

XXI სს.

თიხა h-13.5სმ,დ-13.5სმ არ-245 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№10-

994:1614

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

529 ეთნოგრაფიული უცნობი ცულის მოდელი ძვ.წ. XXII-

XXI სს.

თიხა 10.5X3.2სმ არ-246 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№10-

994:1016

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

530 ეთნოგრაფიული უცნობი რიტონი ძვ.წ. 

VIII-VII 

სს.

თიხა 25X26 სმ არ-247 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№27-02/1-

2938

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

531 ეთნოგრაფიული უცნობი გედის ქანდაკება ძვ.წ. XV 

ს.

თიხა 6.5X5.5სმ არ-248 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№87-986:67 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

532 ეთნოგრაფიული უცნობი შტანდარტი- ფრინველის 

ქანდაკებიანი

ძვ.წ. XV 

ს.

ბრინჯაო h-29სმ არ-249 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№87-

986:108

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

533 ეთნოგრაფიული უცნობი მონეტა კოლხური, ტრიობოლი ძვ.წ. V-IV 

სს.

ვერცხლი 1,99გრ, დ-12მმ ნ-005 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№გფ 6238 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

534 ეთნოგრაფიული უცნობი რომაული აურეუსის 

ჰიბრიდული მინაბაძი

III ს. ოქრო 3.1გრ, დ-19მმ ნ-006 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№გფ 12179 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

535 ეთნოგრაფიული უცნობი ოქტავიანე ავგუსტუსის 

აურეუსის მინაბაძი

III ს. ოქრო 3.55გრ, დ-19მმ ნ-007 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№გფ 12215 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

536 ეთნოგრაფიული უცნობი რომის იმპერატორ ვალერიანეს 

აურეუსის მინაბაძი

III-IV სს. ოქრო 3.51გრ, დ-18მმ ნ-008 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№გფ 9735 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

537 ეთნოგრაფიული უცნობი რომის იმპერატორ ფილიპე 

არაბის აურეუსის მინაბაძი

III-IV სს. ოქრო 3.87გრ, დ-20მმ ნ-009 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№გფ 12181 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

538 ეთნოგრაფიული უცნობი რომის იმპერატორ ვალერიანეს 

აურეუსის მინაბაძი

III-IV სს. ოქრო 3.63გრ, დ-18მმ ნ-010 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№გფ 14595 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

539 ეთნოგრაფიული უცნობი სტეფანოზ I, დრაქმა, VII ს-ის 

დასაწყი

სი

ვერცხლი 2.86გრ, დ-26მმ ნ-011 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ქფ 5870 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

540 ეთნოგრაფიული უცნობი მონეტა, თურქული ყურუში 

მუსტაფა ძე მუჰამედ ხანისა

1694 წ. ვერცხლი 18.76გრ, 37მმ ნ-012 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№4042 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

541 ეთნოგრაფიული უცნობი მონეტა, ფრაატ III ძვ.წ.70-

57 წწ.

ვერცხლი 3.68გრ, დ-19მმ ნ-013 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№9978 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

542 ეთნოგრაფიული უცნობი მონეტა, ფრაატ III 1025-

1028 წწ.

ვერცხლი 3.58გრ, დ-18მმ ნ-014 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№10586 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

543 ეთნოგრაფიული უცნობი ბიზანტიური მონეტა, 

კონსტანტინე VIII

610-641 

წწ.

ოქრო 4.35გრ, დ-23მმ ნ-015 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ გფ14191 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

544 ეთნოგრაფიული უცნობი ბიზანტიური მონეტა, ირაკლი 1174 წ. ვერცხლი 6.61გრ, დ-23მმ ნ-016 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№21507 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

545 ეთნოგრაფიული უცნობი მონეტა, გიორგი III 1200 წ. სპილენძი 5.32გრ, დ-24მმ ნ-017 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№2859 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

546 ეთნოგრაფიული უცნობი თამარ მეფის მონეტა 1247 წ. სპილენძი 4.80გრ, დ-26მმ ნ-018 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№161 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

547 ეთნოგრაფიული უცნობი დავით VI ნარინის მონეტა 1262 წ. ვერცხლი 4.15გრ, დ-24მმ ნ-019 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№2048 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

548 ეთნოგრაფიული უცნობი მონეტა, დავით VI და დავით VII 1588 წ. ვერცხლი 2.74გრ, დ-21მმ ნ-020 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№4263 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

549 ეთნოგრაფიული უცნობი მონეტა, ჰოლანდიური დუკატი XII-XIII 

სს.

ოქრო 3.49გრ, დ-22მმ ნ-021 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№10515 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

550 ეთნოგრაფიული უცნობი თასი XII-XIII 

სს.

ვერცხლი h-3სმ არ-082 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№13-66-3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

551 ეთნოგრაფიული უცნობი თასი XIII ს. ვერცხლი მოოქრული h-3.1სმ, 167გრ არ-083 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№32-971:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

552 ეთნოგრაფიული უცნობი საყურეები XVI-XVII 

სს.

ოქრო 2.6X3.3სმ, 3.5X3.3სმ არ-084 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№81- 

965:1217

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

553 ეთნოგრაფიული უცნობი თასი XVI-XVII 

სს.

ვერცხლი h-3.9სმ არ-085 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№66-970:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



554 ეთნოგრაფიული უცნობი თასი XVI-XVII 

სს.

ვერცხლი h-4სმ არ-086 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№60-970:2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

555 ეთნოგრაფიული უცნობი თასი XVI-XVII 

სს.

ვერცხლი h-4სმ არ-087 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№60-970:3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

556 ეთნოგრაფიული უცნობი გულსაკიდი ჯვარი V-VII სს. ოქრო, ალმანდინი 4.91გრ, 2.8X1.8სმ არ-088 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№115-

986:13

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

557 ეთნოგრაფიული უცნობი საკინძის თავები VII ს. ოქრო, მინა, მარგალიტი h-0.5სმ, დ-2.7სმ არ-089 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№7-985-36 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

558 ეთნოგრაფიული უცნობი დიადემა XII-XIII 

სს.

ვერცხლი, მარქანი 23X2.8სმ არ-090 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№81-

65:1238

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

559 ეთნოგრაფიული უცნობი სამაჯური XII-XIII 

სს.

ვერცხლი 9.5X9.1სმ არ-091 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№81-

65:1234

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

560 ეთნოგრაფიული უცნობი საკიდი კულონი XII-XIII 

სს.

ოქრო, პასტა 1.6X1სმ არ-092 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№81-

65:1238

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

561 ეთნოგრაფიული უცნობი სამაჯურები (3 ცალი) XII-XIII 

სს.

ვერცხლი 5.8X4.5სმ არ-093 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№81-

65:1236

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

562 ეთნოგრაფიული უცნობი სამაჯურები (3 ცალი) XII-XIII 

სს.

ვერცხლი 5.7X4 სმ არ-094 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№81-

65:1237

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

563 ეთნოგრაფიული უცნობი თასი XII-XIII 

სს.

ვერცხლი h-2.5სმ არ-095 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№13-66:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

564 ეთნოგრაფიული უცნობი თასი XII-XIII 

სს.

ვერცხლი h-2.5სმ არ-096 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№13-66:2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

565 ეთნოგრაფიული უცნობი საბეჭდავი ბეჭედი ფარაკიანი ძვ.წ. IV ს-

ის I ნახ.

ოქრო 15X19სმ არ-097 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№1237 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

566 ეთნოგრაფიული უცნობი საბეჭდავი ბეჭედი ფარაკიანი ძვ.წ.  

IVს.

ოქრო 21X18 სმ არ-098 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№1238 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

567 ეთნოგრაფიული უცნობი ოქროს ბეჭედი, შავი მინის 

გაუმჭვირვალე გემა-ინტალიო

II-III სს. ოქრო, მინა 30X17სმ არ-099 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№1189 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

568 ეთნოგრაფიული უცნობი ოქროს ბეჭედი, ალმანდინის 

გემა-ინტალიო

II-III სს. ოქრო, ალმანდინი 29X27 სმ არ-100 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№1192 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

569 ეთნოგრაფიული უცნობი ოქროს ყელსაბამი, სარდონიქსის 

კამეო

II ს. ოქრო, სარდონიქსი 38X29სმ არ-101 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№1191 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

570 ეთნოგრაფიული უცნობი ოქროს ბეჭედი, სარდიონის გემა-

ინტალიო

II-III სს. ოქრო, სარდიონი 23X21სმ არ-102 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№837 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

571 ეთნოგრაფიული უცნობი ოქროს ბეჭედი, სარდიონის გემა-

ინტალიო

III ს-ის II 

ნახ.

ოქრო, სარდიონი 23X17სმ არ-103 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№1187 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

572 ეთნოგრაფიული უცნობი ოქროს ყელსაბამი, ამეთვისტოს 

გემა-ინტალიო

III ს. ოქრო, ამეთვისტო სიგრძე 560 მმ არ-104 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№1104 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

573 ეთნოგრაფიული უცნობი ოქროს სამაჯური  სარდონიქსის 

კამეოთი

III ს. ოქრო. სარდონიქსი დ-52X42 მმ არ-105 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№852 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

574 ეთნოგრაფიული უცნობი ოქროს სამაჯური  სარდონიქსის 

კამეოთი

III ს. ოქრო, სარდონიქსი დ-5.3სმ არ-106 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№853 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

575 ეთნოგრაფიული უცნობი ოქროს ბეჭედი გრანატის 

(პიროპის) თვლებით

III-IV სს. ოქრო, პიროპი დ-28მმ არ-107 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 5-975:6;B-

405

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

576 ეთნოგრაფიული უცნობი ოქროს ბეჭედი გრანატის 

(პიროპის) გემა-ინტალიო

IV ს. ოქრო, პიროპი 23X20მმ არ-108 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№846 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

577 ეთნოგრაფიული უცნობი საკინძი ძვ.წ. III 

ათასწლ. 

ბოლო

ოქრო 7.8X5სმ არ-109 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№134-975:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

578 ეთნოგრაფიული უცნობი ვაზის რტოები ვერცხლის 

გარსაკრავებით

ძვ.წ. III 

ათასწლ. 

ბოლო

ვერცხლი, ხე 5.5-6სმ არ-110 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№134-975:2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

579 ეთნოგრაფიული უცნობი გულსაკიდი (პექტორალი) ძვ.წ. 

2500-

2300 წწ.

ოქრო h-5.5სმ არ-111 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№1-995:1-3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

580 ეთნოგრაფიული უცნობი სპირალური ხვია ძვ.წ. 

XXIV-XXII 

სს.

ოქრო 1.2სმ არ-112 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 6-979:45 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

581 ეთნოგრაფიული უცნობი ვერცხლის სატევარი ძვ.წ. 

XXIII-XXII 

სს.

ვერცხლი 15.5X6.1სმ არ-113 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№6-979:34 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

582 ეთნოგრაფიული უცნობი ლომის ფიგურა ძვ.წ. 

2300-

2000 წწ.

ოქრო, სიგრძე 4.1სმ არ-114 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№140-975:1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



583 ეთნოგრაფიული უცნობი გულსაკიდი კულონით ძვ.წ. 

2000-

1800 წწ.

ოქრო, აქატი, სარდიონი სიგრძე 8.5სმ არ-115 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№9-63:622-

628

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

584 ეთნოგრაფიული უცნობი სასმისი ძვ.წ. 

XVIII-XVII 

სს.

ვერცხლი h-5.1სმ არ-116 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№9-63:836 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

585 ეთნოგრაფიული უცნობი თრიალეთის თასი ძვ.წ. 

XVIII-XVII 

სს.

ვერცხლი h-11.3სმ არ-117 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№9-63:348 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

586 ეთნოგრაფიული უცნობი თასი ძვ.წ. 

XVIII-XVII 

სს.

ოქრო, ფირუზი, სარდიონი h-7სმ არ-118 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№9-63:981 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

587 ეთნოგრაფიული უცნობი ოქროს სასმისი ძვ.წ. 

XVIII-XVII 

სს.

ოქრო  h-4.5სმ არ-119 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№9-63:560 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

588 ეთნოგრაფიული უცნობი სამაჯური (წყვილი) ძვ.წ. IV ს-

ის I ნახ.

ოქრო, მინა 278.02გრ, დ-99მმ არ-120 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№11-

974:15;B-359

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

589 ეთნოგრაფიული უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ. IV ს-

ის I ნახ.

ოქრო 44.88გრ, h-11მმ არ-121 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№11-

974:10;B-607

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

590 ეთნოგრაფიული უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ. IV ს-

ის I ნახ.

ოქრო 89.2გრ, h-25მმ არ-122 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№11-974:8;B-

605

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

591 ეთნოგრაფიული უცნობი ფიალა ძვ.წ. IV ს-

ის I ნახ.

ოქრო 80.03გრ, დ -13.4სმ არ-123 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№11-

974:39;B-

6028

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

592 ეთნოგრაფიული უცნობი სასაფეთქლე საკიდები (წყვილი) ძვ.წ. IV 

ს.

ოქრო 201.85გრ, h -129.5მმ არ-124 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№CM 26 B-

563

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

593 ეთნოგრაფიული უცნობი დიადემის ნაწილი ძვ.წ. III-II 

სს.

ოქრო, პიროპი, მინანქარი 90X29მმ არ-125 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№14-57:14 B-

235

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

594 ეთნოგრაფიული უცნობი საყურე წყვილი II ს. ოქრო, ბერილი სიგრძე  6სმ, 14.72გრ არ-126 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№18-55:109 

B-27

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

595 ეთნოგრაფიული უცნობი საკანჭე რგოლი (წყვილი) II ს. ოქრო 85გრ, დ-9.5სმ არ-127 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№1-55:103 B-

22

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

596 ეთნოგრაფიული უცნობი პინაკი II ს. ვერცხლი 697გრ, დ-24სმ არ-128 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№18-55:85, 

B-308,309

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

597 ეთნოგრაფიული უცნობი საკისრე რკალი II 

საუკუნ

ის 

დასასრ

ული

ოქრო, ალმანდინი, ფირუზი 180გრ, დ- 20სმ არ-129 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№18-55:100 

B-19

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

598 ეთნოგრაფიული უცნობი ყელსაბამი II 

საუკუნ

ის 

დასასრ

ული

ოქრო, ამეთვისტო, 

ალმანდინი, ფირუზი

164.5გრ, სიგრძე 230მმ, არ-130 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№18-55:148 

B-53

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

599 ეთნოგრაფიული უცნობი სამაჯური III ს. ოქრო, გიშერი, პიროპი 66.77გრ, დ-6.2X7.1სმ არ-131 ს. ჯანაშიას სახ. 

სახელმწიფო მუზეუმი

№4-981:1 B-

488

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

600 სახვითი ხელოვნება ა. ოვნათამოვი ვასილ ივანეს ძე ილინსკის 

პორტრეტი

1834 წ. ტილო, ზეთი 34X29.2 სმ სხ-674 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ ფერწ.59 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

601 სახვითი ხელოვნება უცნობი მიხეილ ნიკოლოზის ძე 

რომანოვის პორტრეტი

XIX ს. ლითოგრაფია 43.2X34.2 სმ სხ-675 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.3537 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

602 სახვითი ხელოვნება უცნობი ვასილ ივანეს ძე ილინსკის 

პორტრეტი

XIX ს. მუყაო, ზეთი 28.4X21.7 სმ სხ-676 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ ფერწ.61 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

603 სახვითი ხელოვნება ა. ოვნათამოვი ნიკოლოზ ივანეს ძე ილინსკის 

პორტრეტი

XIX ს. მუყაო, ზეთი 28,4X21,7 სმ სხ-677 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ ფერწ.60 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

604 სახვითი ხელოვნება ჩ. მაზიკი ბარბარე იაკობის ასული 

ორბელიანი- ოპოჩინინას 

პორტრეტი

1854 წ. ტილო, ზეთი 71X58.2 სმ სხ-678 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ ფერწ.77 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



605 სახვითი ხელოვნება ო. კიპრენსკი უცნობი მამაკაცის პორტრეტი 1827 წ. ტილო, ზეთი 64,1X51,3 სმ სხ-679 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ ფერწ.55 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

606 სახვითი ხელოვნება ჩ. მაზიკი გენერალ ალექსანდრე პეტრეს ძე 

ოპოჩინინის პორტრეტი

1854 წ. ტილო, ზეთი 71.2X58 სმ სხ-680 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ ფერწ.56 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

607 სახვითი ხელოვნება უცნობი გაბრიელ რატიშვილის 

პორტრეტი

1823 წ. ტილო, ზეთი 65.6X47.6 სმ სხ-681 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ ფერწ.40 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

608 სახვითი ხელოვნება უცნობი ვლადიმერ დიმიტრის ძე 

ვოლხოვსკის პორტრეტი

XIX ს-ის 

II ნახ.

ტილო, ზეთი 69.6X56.2 სმ სხ-682 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ ფერწ.68 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

609 სახვითი ხელოვნება ლ. დესენი ლევან მელიქიშვილის 

პორტრეტი

1851 წ. ქაღალდი, პასტელი 44X54 სმ სხ-683 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.1292 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

610 სახვითი ხელოვნება ი. სოკოლოვი ილია ალექსანდრეს ძე 

სოლოგუბის პორტრეტი

XIX ს-ის 

II ნახ.

ქაღალდი, აკვარელი 23X17.4 სმ სხ-684 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.2190 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

611 სახვითი ხელოვნება გ. ჰუტნერი მიხეილ ბატონიშვილის 

პორტრეტი

XIX ს. ქაღალდი, აკვარელი 15X10.5 სმ სხ-685 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.2558 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

612 სახვითი ხელოვნება უცნობი ბარბარე ბატონიშვილის 

პორტრეტი

XIX ს. მუყაო, ზეთი 36X29.5 სმ სხ-686 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.8219 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

613 სახვითი ხელოვნება ა. კლიუნდერი ლერმონტოვის თანამედროვე 

უცნობი ჰუსარის პორტრეტი

XIX ს-ის 

30-იანი 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 20.9X15.2 სმ სხ-687 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.2597 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

614 სახვითი ხელოვნება ა. კლიუნდერი ვალერიან ტელეპნიოვ-

ობოლენსკის პორტრეტი

1837 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24X20 სმ სხ-688 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.8220 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

615 სახვითი ხელოვნება უცნობი მარიამ ივანეს ასული 

ორბელიანის პორტრეტი

XIX ს-ის 

II ნახ.

ქაღალდი, მუყაო, აკვარელი 5.5X4.2 სმ სხ-689 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.8273 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

616 სახვითი ხელოვნება უცნობი ოლგა თევდორეს ასული 

რომანოვას პორტრეტი

XIX ს-ის 

II ნახ.

ლითოგრაფია 43.3X34.2 სმ სხ-690 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.3537 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

617 სახვითი ხელოვნება უცნობი უცნობი ქალის პორტრეტი XIX ს-ის 

II ნახ.

ქაღალდი, გრავიურა 43.5X34.5 სმ სხ-691 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.4971 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

618 სახვითი ხელოვნება ე. კიუბერი ერეკლე გრუზინსკის პორტრეტი 1855 წ. ლითოგრაფია 28X20.4 სმ სხ-692 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.5088 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

619 სახვითი ხელოვნება დანილევსკი ივანე მასლოვის პორტრეტი 1854 წ. ქაღალდი, აკვარელი 20.9X22.5 სმ სხ-693 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.4111 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

620 სახვითი ხელოვნება დანილევსკი ოლგა კისელიოვა-მასლოვას 

პორტრეტი

1854 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21X16 სმ სხ-694 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.4124 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

621 სახვითი ხელოვნება უცნობი კამილა პოპლავსკაია-მიცკევიჩის 

პორტრეტი

XIX ს-ის I 

ნახ.

ქაღალდი, მუყაო ფანქარი, 19X15 სმ სხ-695 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.4501 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

622 სახვითი ხელოვნება ლაბლევენიე უცნობი ქალის პორტრეტი 1850 წ. მუყაო, აკვარელი, ფანქარი 23.5X18.5 სმ სხ-696 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.8230 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



623 სახვითი ხელოვნება უცნობი ანა თევდორეს ასული 

ფეოდოროვა-ჭონქაძის 

პორტრეტი

XIX ს-ის 

60-იანი 

წწ.

ტილო, ზეთი 55.5X45.6 სმ სხ-697 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ 

ფერწ.8025

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

624 სახვითი ხელოვნება პ. კოლჩინი გრიგოლ ორბელიანის 

პორტრეტი

XIX ს-ის 

II ნახ.

ტილო, ზეთი  84X68 სმ სხ-698 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ ფერწ.80 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

625 სახვითი ხელოვნება მაღალდაძე მაკინე ჭავჭავაძე-ერისთავის 

პორტრეტი

XIX ს-ის 

II ნახ.

ტილო, ზეთი 54X48 სმ სხ-699 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ ფერწ.98 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

626 სახვითი ხელოვნება რ. ვილჩინსკი ბარონ გრიგოლ ვლადიმერის ძე 

როზენის პორტრეტი

1807 წ. ტილო, ზეთი 33.9.X29 სმ სხ-700 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ ფერწ.62 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

627 სახვითი ხელოვნება უცნობი დავით ჭავჭავაძის პორტრეტი XIX ს-ის 

50-იანი 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 14X11 სმ სხ-701 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.8247 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

628 სახვითი ხელოვნება უცნობი დავით ჭავჭავაძის პორტრეტი 1856 წ. ქაღალდი, აკვარელი 28.5X22.9 სმ სხ-702 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.8234 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

629 სახვითი ხელოვნება უცნობი ელისაბედ ორბელიანის 

პორტრეტი

XIX ს-ის 

II ნახ.

ტილო, ზეთი 67X54 სმ სხ-703 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ ფერწ.44 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

630 სახვითი ხელოვნება ი. ფრიდრიცი გენერალ ა.ველიამინოვის 

პორტრეტი

XIX ს. მუყაო, აკვარელი 19X17 სმ სხ-704 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.5878 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

631 სახვითი ხელოვნება ვენინგერი ნიკოლოზ ასტაფიევის 

პორტრეტი

1851 წ. ქაღალდი, აკვარელი 15X12 სმ სხ-705 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.2592 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

632 სახვითი ხელოვნება უცნობი მაკრინე ჭავჭავაძე-ერისთავის 

პორტრეტი

XIX ს. ხე, ზეთი 8X8 სმ სხ-706 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ 

ფერწ.8256

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

633 სახვითი ხელოვნება უცნობი თამარ იაკობის ასული 

ორბელიანი-სანკოვსკაიას 

პორტრეტი

XIX ს. მუყაო, აკვარელი 10X28 სმ სხ-707 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.4249 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

634 სახვითი ხელოვნება მ. თუმანიშვილი ექვთიმე წერეთლის 

(გორისელის) პორტრეტი

1852 წ. ქაღალდი, აკვარელი 19X12 სმ სხ-708 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.3620 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

635 სახვითი ხელოვნება ვენინგერი ნადეჟდა ილიას ასული 

ბაგრატიონი-ნეფტელის 

პორტრეტი

XIX ს. ქაღალდი, აკვარელი 23X17 სმ სხ-709 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.3162 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

636 სახვითი ხელოვნება დანილევსკი გრიგოლ ობოლენსკის 

პორტრეტი

XIX ს-ის 

50-იანი 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 18.5X16.5 სმ სხ-710 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.5592 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

637 სახვითი ხელოვნება უცნობი ანასტასია ობოლენსკაიას 

პორტრეტი

XIX ს-ის 

50-იანი 

წწ.

მუყაო, აკვარელი 20X14 სმ სხ-711 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.9039 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

638 სახვითი ხელოვნება უცნობი ოლგა ობოლენსკაიას პორტრეტი XIX ს-ის 

50-იანი 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 21X16.5 სმ სხ-712 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.5593 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

639 სახვითი ხელოვნება ბოლტენკოვი სტუმრად ვახტანგ 

ორბელიანთან

XIX ს. მუყაო, აკვარელი 22X29 სმ სხ-713 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.5867 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

640 სახვითი ხელოვნება უცნობი ბესიკ გაბაშვილის პორტრეტი XIX ს-ის 

II ნახ.

ტილო, ზეთი 32X40.5 სმ სხ-714 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ფერწ.39 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



641 სახვითი ხელოვნება უცნობი ეკატერინე ვასილის ასული 

ილინსკაია-ორბელიანის 

პორტრეტი

XIX ს-ის 

30-50-

იანი წწ.

მუყაო, აკვარელი 24X29 სმ სხ-715 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.8222 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

642 სახვითი ხელოვნება უცნობი უცნობის (მაყაშვილის) 

პორტრეტი

XIX ს-ის I 

ნახ.

ქაღალდი, აკვარელი 13.5X16.5 სმ სხ-716 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.6302 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

643 სახვითი ხელოვნება ა. უნდიისი თბილისი. მამადავითის მთა 

(მთაწმინდა ძველად)

1847 წ. ქაღალდი, აკვარელი 30.5X27 სმ სხ-717 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.8239 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

644 სახვითი ხელოვნება გ. კორადინი თეკლე ბატონიშვილის 

პორტრეტი

XIX ს-ის 

50-იანი 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 18X21 სმ. სხ-718 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ. 8245 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

645 სახვითი ხელოვნება ა. მორგუნოვი ფარნაოზ ბატონიშვილის 

პორტრეტი

XIX ს-

ის40-50- 

იანი წწ.

მუყაო, ქაღალდი, აკვარელი 17X20 სმ სხ-719 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.8246 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

646 სახვითი ხელოვნება ა. მორგუნოვი ოქროპირ ბატონიშვილის 

პორტრეტი

1850 წ. მუყაო, ქაღალდი, აკვარელი 18X22 სმ სხ-720 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.8249 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

647 სახვითი ხელოვნება გ. მაისურაძე 

(სავარაუდოდ). ე. 

ჭავჭავაძე-დადიანისა 

ივანე ივანეს ძე კერესელიძის 

პორტრეტი

1853 წ. მუყაო, ზეთი 20.5X27 სმ სხ-721 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ფერწ.60-ა მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

648 სახვითი ხელოვნება უცნობი ნადიმი წინანდალში XIX ს. მუყაო, აკვარელი 16X24 სმ სხ-722 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.8232 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

649 სახვითი ხელოვნება ჟუკოვსკი ქეიფი ქალაქგარეთ 1849 წ. ქაღალდი, აკვარელი 18X25 სმ სხ-723 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.8231 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

650 სახვითი ხელოვნება ა. მოლინარი კრწანისის ომის მონაწილე 

ქართველი მხედარი

1850 წ. ტილო, ზეთი 33X43 სმ სხ-724 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ფერწ.56 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

651 სახვითი ხელოვნება გ. კორადინი ვახტანგ დიმიტრის ძე 

ორბელიანის პორტრეტი

XIX ს-ის 

50- 60-

იანი წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 17.5X21.5 სმ სხ-725 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.8248 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

652 სახვითი ხელოვნება უცნობი ნინო მაყაშვილი-ორბელიანის 

პორტრეტი

XIX ს-ის 

60-იანი 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 11X15 სმ სხ-726 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ გრ.5549 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

653 სახვითი ხელოვნება რ. ბარათაშვილი პრინც აშილ იოაჰიმ მიურატის 

პორტრეტი

1855 წ. ქაღალდი, ტუში, კალამი 11X9 სმ სხ-727 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.4263 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

654 სახვითი ხელოვნება უცნობი ვახტანგ დიმიტრის ძე 

ორბელიანის პორტრეტი

XIX ს-ის 

II ნახ.

ტილო, ზეთი 53X38 სმ სხ-728 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ფერწ.37 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

655 სახვითი ხელოვნება უცნობი ვახტანგ და ალექსანდრე 

ორბელიანების პორტრეტები

XIX ს-ის 

60-იანი 

წწ.

ქაღალდი, ტუში, აკვარელი 12.5X9 სმ სხ-729 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.8236 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

656 სახვითი ხელოვნება უცნობი მარიამ ასტაფიევას პორტრეტი XIX ს-ის 

II ნახ.

ქაღალდი, აკვარელი 27X22.5 სმ სხ-730 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.8229 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

657 სახვითი ხელოვნება უცნობი ანტონ კათოლიკოსის 

პორტრეტი

XIX ს-

ის10- 20-

იანი წწ.

მუყაო, ზეთი 41X35 სმ სხ-731 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ფერწ.23 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

658 სახვითი ხელოვნება ხიტროვა დ. ჭავჭავაძის ოჯახის გა-

მოსყიდვა შამილის ტყვეო-ბიდან 

1855 წლის 12 მარტს

1855 წ. ლითოგრაფია 43X28 სმ სხ-732 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.6529 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



659 სახვითი ხელოვნება ლ. დესენი სტუმრად ვახტანგ 

ორბელიანთან

1851 წ. ქაღალდი, პასტელი 71.1X60 სმ სხ-733 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.7981 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

660 სახვითი ხელოვნება უცნობი ბარონ გრიგოლ როზენის 

პორტრეტი

XIX ს-ის 

30-იანი 

წწ.

ტილო, ზეთი 87X65 სმ სხ-734 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ფერწ.63 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

661 სახვითი ხელოვნება უცნობი ანა ბაგრატიონი-ჭავჭავაძის 

პორტრეტი

XIX ს-

ის40-50-

იანი წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 22.5X17 სმ სხ-735 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.8235 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

662 სახვითი ხელოვნება ვ. ნიკოლაძე ბატონი და მესტვირე 1884 წ. ტილო, ზეთი 35.2X25.7 სმ სხ-736 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ფერწ.38 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

663 სახვითი ხელოვნება უცნობი უცნობი გოგონას პორტრეტი XIX ს-ის 

50-იანი 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 5.5X6.5 სმ სხ-737 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

მუზეუმის 

მემორიალი 

№133

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

664 სახვითი ხელოვნება უცნობი დიმიტრი მეღვინეთხუცე-სის 

შვილის პორტრეტი

XIX ს-ის 

60-იანი 

წწ.

ტილო, ზეთი  56X44 სმ სხ-738 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ფერწ.36 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

665 სახვითი ხელოვნება კ. ბეგეროვი გრაფ პასკევიჩ-ერევნელის 

პირველი შეხვედრა ირანის 

ტახტის მემკვიდრე აბას-

მირზასთან

XIX ს. ლითოგრაფია 45X35 სმ სხ-739 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.7503 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

666 სახვითი ხელოვნება უცნობი თურქმენჩაიში ზავის დადება 

1829 წლის 10 თებერვალს

XIX ს. ლითოგრაფია 46X33 სმ სხ-740 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.7502 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

667 სახვითი ხელოვნება კოლუმბიერი რუსი დეზერტირების გამოყვანა 

სპარსეთიდან

XIX ს-ის I  

ნახ

ტილო, ზეთი 51X39 სმ სხ-741 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№ფერწ. 54 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

668 სახვითი ხელოვნება უცნობი ირაკლი ბატონიშვილის 

პორტრეტი

XIX ს-ის 

II ნახ.

ქაღალდი, აკვარელი 15X10.5 სმ სხ-742 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.9193 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

669 სახვითი ხელოვნება უცნობი ნინო ჭავჭავაძის პორტრეტი XIX ს-ის 

40-იანი 

წწ.

მუყაო, აკვარელი 15X10.5 სმ სხ-743 გ. ლეონიძის სახ. 

ქართული ლიტერატურის 

სახ. მუზეუმი

№გრ.9192 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

670 ხელნაწერი უცნობი კრებული XIII-XIV  

სს.

ქაღალდი,  ტყავგადაკრული 

ხის ტვიფრული ყდა, 

სათაურები - სინგურით

23,5 X 15,5 სმ ხ – 001 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 2562 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

671 ხელნაწერი უცნობი თვენი XIII-XIV  

სს.

ეტრატი, სათაურები და 

საზედაო ასოები სინგურით

 20,5 x 17,5 სმ ხ – 002 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S - 2953 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

672 ხელნაწერი უცნობი კრებული XI-XII  სს. ქაღალდი, ტყავგადაკრული 

ხის ტვიფრული  ყდა, 

სათაურები - სინგურით

30.5 x 25 სმ ხ – 003 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S - 384 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

673 ხელნაწერი უცნობი კრებული XII-XIII 

სს.

ეტრატი (პალიმფსესტი),  

სათაურები და დასაწყისები -

სინგურით

16, 5x 12 სმ ხ – 004 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S - 4939 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

674 ხელნაწერი უცნობი ქართლის ცხოვრება 

(დადიანისეული)

XVIII ს. ქაღალდი, ტყავგადაკრული 

ხის ტვიფრული  ყდა, 

სათაურები - სინგურით

34 x 22 სმ ხ – 005 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S- 354 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

675 ხელნაწერი უცნობი მოთხრობა სჯულთა უღმრთოთა 

ისმაილიტთა

XVIII ს. ქაღალდი,  მელანი - შავი 18,5 x 10 სმ ხ – 006 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S - 1288 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

676 ხელნაწერი უცნობი ქართლის ცხოვრება  

(ჯანაშვილისეული)

XVIII ს. ქაღალდი,  მელანი -შავი 30,5 x 20,5 სმ ხ – 007 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S - 4730 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

677 ხელნაწერი უცნობი მიქაელ მოდრეკილის 

საგალობელთა კრებული

978 - 988  

წწ.

ეტრატი (ტყავი),  მელანი – 

ყავისფერი

37,5 x 29,5 სმ ხ - 008 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S - 425 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



678 ხელნაწერი უცნობი თხზულებანი XIII-XIV  

სს.

ქაღალდი,  შავი მელანი  26 x 20 სმ ხ – 009 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S - 2574 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

679 ხელნაწერი ნიკოლოზ 

ბარათაშვილი

ქართლის ცხოვრება 

(ბარათაშვილისეული)

1760 – 

1761 წწ.

ქაღალდი, მელანი – შავი 32 x 20,5 სმ ხ – 010 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S - 25 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

680 ხელნაწერი  არსენ ვაჩეს ძე 

იყალთოელი 

(შემდგენელი)

დოგმატიკონი ქაღალდი 34,2 x 25,2 სმ ხ – 011 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S - 1463 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

681 ხელნაწერი უცნობი სწავლანი 930 – 

940 წწ.

ეტრატი 26,5 x 21,9 სმ ხ – 012 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 1139 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

682 ხელნაწერი შოთა რუსთაველის 

ვეფხისტყაოსანი

XVII-XVIII 

სს.

ქაღალდი,  მელანი – შავი,  

წითელი საღ.

33 x 22 სმ ხ – 013 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 5006 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

683 ხელნაწერი უცნობი ქართლის ცხოვრება 1633-

1646 წწ.

ქაღალდი. მელანი - შავი და 

წითელი

32,5 x 23 სმ ხ – 014 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 30 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

684 ხელნაწერი ნიკოლოზ 

ბარათაშვილი

 ლექსების  კრებული 1843  წ. ქაღალდი (ყვითელი)  

ჭვირნიშნიანი,  მელანი – 

შავი

15,5 x 11,5 სმ ხ – 015 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S– 2516 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

685 ხელნაწერი უცნობი კრებული XVIII ს. ქაღალდი ჭვირნიშნიანი, 

მელანი – შავი

31,5x 21 სმ ხ – 016 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S– 3269 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

686 ხელნაწერი უცნობი მარხვანი XVII ს. ქაღალდი,  მელანი - შავი,  

სინგური

31 x 28 სმ ხ – 017 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S– 104 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

687 ხელნაწერი უცნობი გამოკრებილი სახარება  

(ხანმეტი  მრავალთავი)

ქვედა 

ფენა-VIII 

ს. XIV-XV 

სს.

ეტრატი (ტყავი), მელანი 

შავი,  სინგური

20,5 x 16 სმ ხ – 018 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S– 3902 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

688 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი 1054  წ. ეტრატი (ტყავი), მელანი - 

ყავისფერი,  სინგური,  

ოქროსფერი

14,5 x 14,5 სმ ხ–019 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 962 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

689 ხელნაწერი უცნობი პარხლის ოთხთავი X-XI  სს. ეტრატი (ტყავი), ქაღალდი 

(124 ფ.– 130 ფ.),  მელანი – 

ყავისფერი,  სინგური 

29,5 x 23 სმ ხ–020 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 4927 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

690 ხელნაწერი იოანე ოქროპირი  თარგმანებაი  მათეს  

სახარებისაი ( წიგნი )

XI ს. ეტრატი ( ტყავი ), მელანი - 

შავი,  სინგური

35 x 25 სმ ხ–021 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 4928 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

691 ხელნაწერი უცნობი სამოციქულო X ს. ეტრატი (ტყავი), მელანი -

შავი,  სინგური 

25 x 20სმ ხ–022 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 1398 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

692 ხელნაწერი უცნობი ბასილი დიდის ჟამისწირვა XIII ს. ეტრატი (ტყავი), მელანი - 

ყავისფერი, შავი, წითელი 

334.5 x 23.5 სმ ხ-023 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

 S-4980 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

693 ხელნაწერი უცნობი სამოციქულო X ს. ეტრატი (ტყავი), მელანი - 

ყავისფერი და წითელი

25.5 x 21.5 სმ ხ-024 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S-407 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

694 ხელნაწერი უცნობი ლექციონარი (ფრაგმენტი) IX-X სს. ეტრატი (ტყავი), მელანი - 

შავი. ყავისფერი, სინგური

26.3 x 18 სმ ხ-025 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S-2955 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

695 ხელნაწერი პავლე მოციქული პავლე მოციქულის ეპისტოლენი X ს. ეტრატი (ტყავი), ქაღალდი, 

მელანი - ყავისფერი და 

წითელი

24 x 21.4 სმ ხ-026 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S-1138 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

696 ხელნაწერი მაქსიმე აღმსარებელი  კითხვა–მიგება XI ს. ეტრატი, მელანი -ყავისფერი,  

წითელი

42 x 31,3 სმ ხ–027 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 421 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

697 ხელნაწერი უცნობი ვისრამიანი 1729 წ. ქაღალდი, მელანი - შავი და 

წითელი

29 x 30 სმ ხ–028 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 3702 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

698 ხელნაწერი უცნობი საწინასწარმეტყველო  

საწელიწდო

XI-XII  სს. ეტრატი, მელანი -შავი, 

სინგური

21 x 15 სმ ხ–029 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 3474 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

699 ხელნაწერი უცნობი მოთხრობა სჯულთა უღმრთოთა 

თათრისათა გამოკრებული და 

სიტყვისგებაი ქრისტიანეთა 

მიერ

XIX ს. ქაღალდი, მელანი – შავი 16,5 x 12 სმ ხ–030 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S - 1338 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



700 ხელნაწერი ნიკოლოზ 

ბარათაშვილი

 ბედი ქართლისა 1839 წ. ქაღალდი (თეთრი),  მელანი 

– შავი

14 x 11 სმ ხ–031 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S– 2517 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

701 ხელნაწერი უცნობი მარტვილის ოთხთავი 1050  წ. ეტრატი (ყვითელი ტყავი),  

მელანი – ყავისფერი

23 x 19 სმ ხ–032 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 391 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

702 ხელნაწერი   გიორგი 

ხუცესმონაზონი

გიორგი მთაწმიდელის 

ცხოვრება

XI ს-ის  

60 – 

იანი წწ.

ეტრატი ( ტყავი ),  მელანი -  

ყავისფერი,  სინგური 

14 x 10 სმ ხ–033 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 353 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

703 ხელნაწერი უცნობი სააქიმო წიგნი XIV ს. ქაღალდი, შავი მელანი 30X20 სმ ხ–034 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 1274 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

704 ხელნაწერი უცნობი აღდგომის საგალობლები XV ს. ეტრატი, მელანი- შავი და 

წითელი

15,5X10,5 სმ ხ–035 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 4938 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

705 ხელნაწერი უცნობი იადგარი XI ს. ეტრატი, მელანი -ყავისფერი 

და წითელი

23,5X17,5 სმ ხ–036 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 552 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

706 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი X ს. ეტრატი (ტყავი), მელანი- 

ყავისფერი და წითელი

28,5X21 სმ ხ–037 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 405 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

707 ხელნაწერი უცნობი კრებული 1821-

1823 წწ.

ქაღალდი (თეთრი და 

ცისფერი); მელანი- შავი და 

წითელი

30X20 სმ ხ–038 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 1511 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

708 ხელნაწერი უცნობი კრებული 1821-

1823 წწ.

ქაღალდი (თეთრი და 

ცისფერი), მელანი- შავი და 

წითელი

30X20 სმ ხ–039 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 1512 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

709 ხელნაწერი უცნობი ზატიკი XIV ს. ეტრატი, მელანი -ყავისფერი 

და წითელი, ლურჯი 

(საღებავი)

26,5X20,5სმ ხ–040 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S – 4814 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

710 ხელნაწერი გიორგი ავალიშვილი გიორგი ავალიშვილის კრებული 1826–18

28 წწ.

ქაღალდი, შავი მელანი 26X21სმ ხ–041 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S–303 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

711 ხელნაწერი უცნობი შატბერდის კრებული 973–976 

წწ.

ეტრატი, მელანი-ყავისფერი 

და წითელი 

28X22სმ ხ–042 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S–1141 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

712 ხელნაწერი გრიგოლ 

ღვთისმეტყველი

თხზულებანი XI ს. ეტრატი, მელანი -წითელი 

(სინგური)

37,5X27,5სმ ხ–043 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S–1696 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

713 ხელნაწერი მაქსიმე აღმსარებელი კრებული XI ს. ეტრატი, მელანი-

გაფერმკრთალებუ-ლი 

ყავისფერი, წითელი

29X19.5 სმ ხ–044 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S–396 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

714 ხელნაწერი უცნობი სჯულის კანონი XI ს. ეტრატი, მელანი:-ყავისფერი, 

წითელი

19X15სმ ხ–045 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S–143 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

715 ხელნაწერი იოანე ოქროპირი მარგალიტი XI ს. პერგამენტი, მელანი- 

ყავისფერი,  სინგური

175X12სმ ხ–046 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S–4936 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

716 ხელნაწერი უცნობი კრებული („კითხვა–მიგება“) XI ს. ეტრატი, მელანი-ყავისფერი 22X14სმ ხ–047 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S–1595 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

717 ხელნაწერი უცნობი მეტაფრასი XI–XIII 

სს.

ქაღალდი, მელანი-

ყავისფერი, წითელი

35X24 სმ ხ–048 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S–1276 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

718 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი XIII–XIV 

სს.

ეტრატი, მელანი, ყავისფერი, 

წითელი

20,5X17 სმ ხ–049 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S–3472 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

719 ხელნაწერი იოსებ ტფილელი დიდმოურავიანი XVII ს. ქაღალდი, მელანი:-შავი, 

წითელი

27,5X20 სმ ხ–050 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S–15 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

720 ხელნაწერი მოსე ხონელი ამირანდარეჯანიანი XVII ს. ქაღალდი, მელანი-შავი და 

წითელი

29,5X22 სმ ხ–051 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S–393 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

721 ხელნაწერი უცნობი ვისრამიანი XVII ს. ქაღალდი, მელანი- შავი და 

წითელი

27,5X20 სმ ხ–052 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S–27 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

722 ხელნაწერი უცნობი ლექსიკონი ქართული XVIII ს. ქაღალდი, მელანი-შავი და 

წითელი

21X15,5 სმ ხ–053 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S–247 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



723 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი XII ს. ეტრატი (ტყავი), მელანი -

ყავისფერი, სინგური

23,6X18 სმ ხ–054 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–516 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

724 ხელნაწერი იოანე ოქროპირი ჟამისწირვა XIII–XIV 

სს.

ეტრატი, გრაგნილი, მელანი- 

ყავისფერი, სინგური, შავი,

I) 64,5X20,8; II) 74X20,8; 

III)70,5X21, 122 სმ
ხ–055 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–922 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

725 ხელნაწერი გრიგოლ 

ღვთისმეტყველი

კრებული XII ს. ქაღალდი, შავი მელანი 42,5X31,5სმ ხ–056 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–109 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

726 ხელნაწერი გრიგოლ 

ღვთისმეტყველი 

(ნაზიანზელი) და 

ანონიმი ავტორი

თხზულებათა კრებული, 

ცხოვრება და მოღვაწეობა 

გრიგოლ ღვთისმეტყველისა

1031 წ. ეტრატი, ფერადი 

საღებავები, ყავისფერი, შავი, 

წითელი მელანი

21,8X21,6 სმ ხ–057 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

727 ხელნაწერი უცნობი იოსებ–ზილიხანიანი (პირველი 

ვერსია)

XVII ს. ქაღალდი, მელანი-სინგური, 

მუქი ყავისფერი, შავი 

საღებავი- ნარინჯისფერი, 

იასამნისფერი, ლურჯი

21,5X15,5 სმ ხ–058 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

S-1283 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

728 ხელნაწერი იოანე ოქროპირი  თარგმანებაი მათეს სახარებისაი XI ს. ეტრატი, მელანი - მუქი 

ყავისფერი, შავი, სინგური

37,7X26 სმ ხ–059 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–136 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

729 ხელნაწერი უცნობი პარხლის ოთხთავი 973 წ. ქაღალდი, ეტრატი, მელანი - 

შავი, ყავისფერი, სინგური

22,9X20 სმ ხ–060 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–1453 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

730 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი XIII ს. ეტრატი, ბაცი და მუქი 

ყავისფერი მელანი, სინგური, 

შავი

22X17 სმ ხ–061 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–18 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

731 ხელნაწერი დავით 

წინასწარმეტყველი

ფსალმუნნი 1494 წ. ეტრატი, მელანი - შავი, 

ყავისფერი, სინგური, 

ოქრომელანი

9,8X7,6 სმ ხ–062 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–351 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

732 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი XIII ს. ეტრატი, მელანი ყავისფერი, 

სინგური, შავი

25,5X20 სმ ხ–063 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–496 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

733 ხელნაწერი უცნობი ზატიკი XV ს. ეტრატი, ბაცი და მუქი 

ყავისფერი მელანი, სინგური, 

ლურჯი, ვარდისფერი, 

წითელი საღებავები

25,6X20,2 სმ ხ–064 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–25 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

734 ხელნაწერი უცნობი                       ქსნის ოთხთავი X ს. ეტრატი (ტყავი), მელანი- 

ბაცი, საშუ-ალო და მუქი 

ყავისფერი, სინგური, 

საღებავი ღია მწვანე, 

ლურჯი, ოქრომელანი

23X19 სმ ხ-065 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–509 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

735 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი XII–XIII 

სს.

ეტრატი (ტყავი), მელანი- 

ბაცი და მუქი ყავისფერი, 

სინგური; საღებავები -

ლურჯი, ყავისფერი, 

აგურისფერი, ოქრო, რუხი 

24x17,5 სმ ხ–066 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–498 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

736 ხელნაწერი უცნობი ვალეს ოთხთავი 1514 წ. ქაღალდი, მელანი - სინგური, 

ოქრო-მელანი, საღებავები - 

ბორდოსფერი, 

ლაჟვარდისფერი, მუქი 

მწვანე, აგუ-რისფერი, 

ნარინჯისფერი

21,2x16 სმ ხ–067 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–401 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

737 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი  XIII–XIV 

სს.შევსე

ბული - 

XVII- 

XVIII სს-

ში

ქაღალდი, მელანი - მუქი და 

ბაცი ყავისფერი, წითელი, 

ოქრომელანი, საღებავები - 

მწვანე, ლურჯი, რუხი, 

ყავისფერი

21X14 სმ ხ–068 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–685(ბ) მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

738 ხელნაწერი უცნობი კრებული (ასტროლოგიური 

ტრაქტატი)

1188–12

10 წწ.

ქაღალდი, მელანი -

მოყავისფრო, სინგური, 

ოქრომელანი

23X30,5 სმ ხ–069 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–65 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

739 ხელნაწერი დავით 

წინასწარმეტყველი

დავითნი X- XI სს. ეტრატი, მელანი ყავისფერი, 

სინგური 

19,8X16 სმ ხ–070 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–38 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

740 ხელნაწერი უცნობი ზატიკი XIV ს. ეტრატი, ქაღალდი; მელანი - 

შავი, წი-თელი, ფერადი 

საღებავები (ლურჯი, 

ოქროსფერი, ყვითელი, 

მწვანე)

                           21X15 სმ ხ–071 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–734 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



741 ხელნაწერი უცნობი მცირე სვინაქსარი 1032 წ. ეტრატი, მელანი - შავი, 

წითელი, ოქროსფერი

27X21 სმ ხ–072 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–648 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

742 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი XIII ს. ეტრატი, შავი, წითელი, 

ოქრომელანი

25,6X22 სმ ხ–073 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–26 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

743 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი XII ს. ეტრატი, მელანი -შავი, 

სინგური

30X22 სმ ხ–074 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–281 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

744 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი XIV ს. ეტრატი, მელანი -ყავისფერი, 

სინგური 

20X23,5 სმ ხ–075 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–219 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

745 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი XIII ს. ეტრატი, ქაღალდი, მელანი - 

ყავისფერი, სინგური 

24,5X19 სმ ხ–076 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–138 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

746 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი XIII ს. ეტრატი, შავი, წითელი, 

ოქრომელანი

25,6X22 სმ ხ–077 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–26 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

747 ხელნაწერი უცნობი სვინაქსარი XI ს. ეტრატი, მელანი - შავი, 

სინგური, მწვანე, ლურჯი

18X26 სმ ხ–078 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–193 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

748 ხელნაწერი უცნობი ალავერდის ოთხთავი 1054 წ. ეტრატი, ქაღალდი მელანი - 

სინგური, მუქი ყავისფერი, 

ოქრომელანი

24X19 სმ ხ–079 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–484 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

749 ხელნაწერი იოანე ოქროპირი მათეს სახარების თარგმანება XIII ს. ეტრატი, მელანი -ყავისფერი, 

სინგური

37X27,5 სმ ხ–080 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–256 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

750 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი XIII ს. ეტრატი, მელანი - შავი. 

წითელი

23X18 სმ ხ–081 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–37 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

751 ხელნაწერი უცნობი კრებული X-XI სს. ეტრატი, მელანი -ყავისფერი, 

სინგური

26X19 სმ ხ–082 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–397 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

752 ხელნაწერი მაქსიმე აღმსარებელი ღვთისმშობლის ცხოვრება X-XI სს. ეტრატი, მელანი - ყავისფერი 

და წითელი (სინგური), 

ოქრომელანი

16,5X11,4 სმ ხ–083 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–40 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

753 ხელნაწერი უცნობი წყაროსთავის ოთხთავი X–XI სს. ეტრატი, მელანი -წითელი, 

ყავისფერი

22X19 სმ ხ–084 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–98 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

754 ხელნაწერი უცნობი ვანის ოთხთავი XII-XIII 

სს.

ეტრატი, მელანი - ღია 

ყავისფერი, ოქრომელანი და 

სინგური

29X21 სმ ხ–085 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–1335 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

755 ხელნაწერი გრიგოლ ნაზიანზელი  კრებული XI ს. ეტრატი, მელანი - 

ყავისფერი, შავი, 

ოქრომელანი, მწვანე

36X24,5 სმ ხ–086 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–87 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

756 ხელნაწერი იაკობ მოციქული ჟამისწირვა X ს. ეტრატი (ტყავი), ქაღალდი, 

მელანი – მუქი ყავისფერი. 

სინგური

19X14 სმ ხ–087 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–86 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

757 ხელნაწერი უცნობი საგალობლების კრებული XIII ს.  

XVI ს.

ეტრატი (ტყავი), მელანი – 

მუქი ყავისფერი, სინგური

17,5X13 სმ ხ–088 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–85 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

758 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი XIII ს. ეტრატი (ტყავი), მელანი – 

მუქი ყავისფერი. სინგური

24x20 სმ ხ–089 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–1459 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

759 ხელნაწერი უცნობი გრიგოლ ღვთისმეტყველი XI ს. ეტრატი (ტყავი), ქაღალდი, 

მელანი მუქი ყავისფერი, 

სინგური,

26,5x21 სმ ხ–090 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–92 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

760 ხელნაწერი უცნობი ნევმირებული ძლისპირნი X–XI სს. ეტრატი, მელანი - მუქი 

ყავისფერი, სინგური, მწვანე 

და წითელი საღებავები

17x12 სმ ხ–091 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–603 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

761 ხელნაწერი უცნობი ლაბეჭინის ოთხთავი XIII ს. ეტრატი (ტყავი), მელანი – 

მუქი ყავისფერი, სინგური

22x18 სმ ხ–092 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–1563 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

762 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი XIII ს. ეტრატი (ტყავი), მელანი – 

მუქი ყავისფერი, სინგური

17,5x13 სმ ხ–093 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–99 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

763 ხელნაწერი უცნობი სამოციქულო XVIII ს. 

(1712 წ.)

სპარსული, თხელი, 

გამჭვირვალე ქაღალდი. 

მელანი - შავი, სინგური, 

ოქრომელანი, საღებავები - 

წითელი, ლურჯი, მწვანე

12,3x7 სმ ხ–094 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–909 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



764 ხელნაწერი უცნობი კრებული XVIII ს. 

(1712 წ.)

სპარსული, თხელი, 

გამჭვირვალე ქაღალდი, 

მელანი - შავი, სინგური, 

ოქრომელანი, საღებავები - 

წითელი, ლურჯი, მწვანე

12,2x7 სმ ხ–095 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–910 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

765 ხელნაწერი უცნობი მცირე სვინაქსარი 1030 წ. ეტრატი, მელანი – მუქი 

ყავისფერი. ოქრომელანი, 

ორგვარი წითელი

27x21 სმ ხ–096 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–648 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

766 ხელნაწერი უცნობი რუისის ოთხთავი XI ს. ეტრატი (1–320 ფ.ფ.). 

ქაღალდი 321–328 ფ.ფ. 

მელანი – შავი, სინგური

16x14 სმ ხ–097 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–845 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

767 ხელნაწერი უცნობი ოთხთავი XV–XVI 

სს.

ქაღალდი. მელანი – შავი, 

სინგური

20x14,5 სმ ხ–098 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–1691 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

768 ხელნაწერი უცნობი ურბნისის ოთხთავი XI ს-ის I 

ნახ.

ეტრატი, მელანი – 

სეპიისფერი, სინგური

19,8x14,5 სმ ხ–099 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–28 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

769 ხელნაწერი უცნობი კრებული XII ს. ქაღალდი, მელანი – შავი, 

სინგური

24x16,5 სმ ხ–100 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–24 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

770 ხელნაწერი უცნობი გულანი (სვეტიცხოვლის) 1681 წ. ქაღალდი, მელანი - შავი, 

სინგური, საღებავები - 

სხვადასხვა (წითელი, მწვანე, 

ლურჯი, ოქრო, 

იასამნისფერი, თეთრი)

35x24 სმ ხ–101 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–30 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

771 ხელნაწერი უცნობი გულანი, „თვენი“ (გაგრძელება) 1681 წ. ქაღალდი, მელანი - შავი, 

სინგური, სა-ღებავები - 

წითელი, მწვანე, ლურჯი, 

ოქრო, ღვინისფერი, თეთრი

36,4x24,4 სმ ხ–102 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–31 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

772 ხელნაწერი უცნობი გულანი (მარხვანი, გულანის 

ნაწილი)

1681 წ. ქაღალდი, მელანი - შავი, 

სინგური

37,7x26,7 სმ ხ–103 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

A–32 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

773 ხელნაწერი უცნობი ჯრუჭი I ოთხთავი 936-940 

წწ.

ეტრატი (ტყავი) 26 x 21 სმ ხ-104 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი

H-1660 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

774 არქეოლოგიური უცნობი საკიდი ძვ.წ. XVI 

ს.

ქალცედონი 1.9X0.9 სმ არ-010 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/337

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

775 არქეოლოგიური უცნობი დისკო ძვ.წ. XVI 

ს.

ოქრო დ-4 სმ არ-011 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/298,299,30

0

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

776 არქეოლოგიური უცნობი ისრისპირი ძვ.წ. XVI 

ს.

ობსიდიანი 3.5სმX1.8სმ არ-012 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/280

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

777 არქეოლოგიური უცნობი ისრისპირი ძვ.წ. XVI 

ს.

კაჟი 3სმX3.5სმ არ-013 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/279

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

778 არქეოლოგიური უცნობი ხვია ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო დ-1.6 სმ არ-014 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/268

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

779 არქეოლოგიური უცნობი გარსაკრავები ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო არ-015 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/262-265

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

780 არქეოლოგიური უცნობი საკისრე რკალი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო დ-13სმ არ-016 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/11 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

781 არქეოლოგიური უცნობი საკისრე რკალი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო დ-13 სმ არ-017 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/122

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

782 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო 0.8 სმ არ-018 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/147

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

783 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო 10.8 სმ არ-019 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/25 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

784 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო დ-4.8 სმ არ-020 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/9 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

785 არქეოლოგიური უცნობი საკიდი ძვ.წ. XVI 

ს.

სარდიონი 2.7X1.9X0.5სმ არ-021 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/338

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

786 არქეოლოგიური უცნობი საკიდი ძვ.წ. XVI 

ს.

ლითონი, სტიბიუმი 2.8 სმ არ-022 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/340

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

787 არქეოლოგიური უცნობი საკიდები ძვ.წ. XVI 

ს.

ნიჟარა 0.9 სმ არ-023 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/343

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

788 არქეოლოგიური უცნობი სახელური ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო 1.8 სმ არ-024 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/266

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

789 არქეოლოგიური უცნობი ნიჟარის ნივთი ძვ.წ. XVI 

ს.

ნიჟარა 4.4X3X0.4 სმ არ-025 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/345

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

790 არქეოლოგიური უცნობი ოთხკუთხა ფირფიტა-სამშვენი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო 2.4X2სმ არ-026 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/247

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



791 არქეოლოგიური უცნობი ნახევარსფერული ნივთი-

სამშვენი

ძვ.წ. XVII-

XVI სს.

ბრინჯაო დ-1.2 სმ არ-027 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/249-261

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

792 არქეოლოგიური უცნობი გულსაკიდი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო 2.3 სმ არ-028 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/246

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

793 არქეოლოგიური უცნობი გულსაკიდი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო 0.7 სმ არ-029 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/245

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

794 არქეოლოგიური უცნობი ქვის ჯამი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბაზალტი h-3 სმ, დ-9 სმ არ-030 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/90 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

795 არქეოლოგიური უცნობი ორთითა ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო 36 სმ არ-031 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/237

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

796 არქეოლოგიური უცნობი საკისრე რკალი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო დ-11.8 სმ არ-032 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/123

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

797 არქეოლოგიური უცნობი ბადია ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-13.6 სმ არ-033 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/81 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

798 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 9.3 სმ არ-034 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/162

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

799 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 8 სმ არ-035 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/163

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

800 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 2.6 სმ არ-036 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/233

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

801 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 8 სმ არ-037 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/165

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

802 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 35.8 სმ არ-038 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/213

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

803 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 11 სმ არ-039 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/222

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

804 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 11.3 სმ არ-040 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/22 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

805 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 11.2 სმ არ-041 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/15 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

806 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 10.1 სმ არ-042 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/148

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

807 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 12.3 სმ არ-043 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/146

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

808 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო დ- 6.7 სმ არ-044 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/5 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

809 არქეოლოგიური უცნობი მძივი ძვ.წ. XVI 

ს.

ოქრო სიგრძე 0.6 სმ, დ- 0.4 სმ არ-045 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/312

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

810 არქეოლოგიური უცნობი მძივი ძვ.წ. XVI 

ს.

ოქრო სიგრძე 1.7სმ, დ- 0.08სმ არ-046 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/309

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

811 არქეოლოგიური უცნობი მძივი ძვ.წ. XVI 

ს.

ოქრო სიგრძე 2სმ, დ-0.5სმ არ-047 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/301

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

812 არქეოლოგიური უცნობი მძივი ძვ.წ. XVI 

ს.

გიშერი 3.5სმX1.8სმ, არ-048 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/335

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

813 არქეოლოგიური უცნობი მძივი ძვ.წ. XVI 

ს.

ქაშანური დ- 0.4სმ არ-049 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/334

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

814 არქეოლოგიური უცნობი მძივი ძვ.წ. XVI 

ს.

ქაშანური დ- 1.1 სმ არ-050 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/324

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

815 არქეოლოგიური უცნობი მძივები ძვ.წ. XVI 

ს.

სარდიონი სიგრძე 1.5-2.9სმ არ-051 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/321

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

816 არქეოლოგიური უცნობი მძივები ძვ.წ. XVI 

ს.

სარდიონი, სარდერი, 

სარდიონ-სარდერი, 

სარდიონ-ონიქსი

დ-0.4-1.9სმ არ-052 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/314

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

817 არქეოლოგიური უცნობი მძივები ძვ.წ. XVI 

ს.

სარდიონი დ-0.9სმ არ-053 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/318

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

818 არქეოლოგიური უცნობი მძივები ძვ.წ. XVI 

ს.

სარდიონი  დ-0.5-1.7სმ არ-054 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/317

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

819 არქეოლოგიური უცნობი კვირისთავი ძვ.წ. XVI 

ს.

ძვალი დ-4.4 სმ არ-055 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/346

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

820 არქეოლოგიური უცნობი სასრესი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბაზალტი დ-2.5 სმ არ-056 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/91 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

821 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო დ-7.3 სმ არ-057 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/4 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

822 არქეოლოგიური უცნობი ძაღლის ფიგურა ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო  ჩამოსხმული h-1.6სმ, სიგრძე 3.2სმ  არ-058 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-

6/277

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

823 არქეოლოგიური უცნობი ქილა ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა  h-24 სმ არ-059 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/40 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

824 არქეოლოგიური უცნობი ქოთანი ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-18 სმ არ-060 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/36 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

825 არქეოლოგიური უცნობი ქოთანი ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-21სმ არ-061 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/38 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



826 არქეოლოგიური უცნობი ქილა ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-28.4 სმ არ-062 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/41 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

827 არქეოლოგიური უცნობი ქილა ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-30 სმ არ-063 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/42 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

828 არქეოლოგიური უცნობი ქილა ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-23.2 სმ არ-064 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/39 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

829 არქეოლოგიური უცნობი ქილა ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-28.8 სმ არ-065 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/44 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

830 არქეოლოგიური უცნობი ქილა ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-25.4 სმ არ-066 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/43 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

831 არქეოლოგიური უცნობი ბადია ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-14 სმ არ-067 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/80 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

832 არქეოლოგიური უცნობი ბადია ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-10 სმ არ-068 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/86 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

833 არქეოლოგიური უცნობი ტოლჩა ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-11სმ არ-069 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/53 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

834 არქეოლოგიური უცნობი ტოლჩა ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-14 სმ არ-070 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/57 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

835 არქეოლოგიური უცნობი ტოლჩა ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-19.6 სმ არ-071 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/64 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

836 არქეოლოგიური უცნობი ტოლჩა ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-16 სმ არ-072 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/56 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

837 არქეოლოგიური უცნობი ტოლჩა ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-17.6 სმ არ-073 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/61 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

838 არქეოლოგიური უცნობი კათხა ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-10.7 სმ არ-074 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/66 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

839 არქეოლოგიური უცნობი სატევარი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 13სმ არ-075 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

840 არქეოლოგიური უცნობი სატევარი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 24.8 სმ არ-076 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/98 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

841 არქეოლოგიური უცნობი სატევარი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 26.5 სმ არ-077 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

842 არქეოლოგიური უცნობი სატევარი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 26 სმ არ-078 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/95 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

843 არქეოლოგიური უცნობი სატევარი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 25.2 სმ არ-079 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/97 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

844 არქეოლოგიური უცნობი სატევარი ძვ.წ. XVI 

ს.

ბრინჯაო სიგრძე 25.2 სმ არ-080 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/93 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

845 არქეოლოგიური უცნობი კათხა ძვ.წ. XVI 

ს.

თიხა h-9.2 სმ არ-081 არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრი

№ ა. 01-6/67 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

846 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე XV საუკუნის ქართველი ქალი 

(მოცეკვავე ქალი) 

1918–19 

წწ.

მუყაო, ქაღალდი, ტუში, 

აკვარელი, ბრონზა

25.2X17.2 სმ სხ–359 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1501/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

847 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე XV საუკუნის ქართველი ქალები 

(სამაია)

1918–19 

წწ.

მუყაო, ქაღალდი, ტუში, 

აკვარელი, ბრონზა

25.2X17.2 სმ სხ–360 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1501/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

848 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე მსახიობ ბაბო გამრეკელის 

პორტრეტი და გოგონა აივანზე

1918–19 

წწ.

ტილო, ზეთი 46.5X33.5 სმ სხ–361 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1915 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

849 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე გვირგვინის დადგმა 1918–19 

წწ.

მუყაო, ქაღალდი, ტუში, 

აკვარელი, ბრინჯაო

24X18 სმ სხ–363 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№76 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

850 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის ე. ტოლერის  

„კაცი მასა“

1923 წ. ქაღალდი, გუაში 19x24,5 სმ სხ–744 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1882/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

851 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის ე. ტოლე-რის 

„კაცი მასა“

1923 წ. ქაღალდი, გუაში 23x27,5 სმ სხ–745 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1882/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

852 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ტიპაჟის ესკიზი რუსთაველის 

თეატრის დადგმისათვის ე. 

ტოლერის „კაცი მასა“

1923 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი 24,5x17,5 სმ სხ–746 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1882/3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

853 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის ე. ტოლერის 

„კაცი მასსა“

1923 წ. ქაღალდი, გუაში 18x24 სმ სხ–747 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1882/4 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



854 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის ე. ტოლე    რის 

„კაცი მასსა“

1923 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი, 

ტუში 

24x29 სმ სხ–748 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1882/5 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

855 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის ე. ტოლე-რის 

„კაცი მასსა“

1923 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი, 

ტუში

29x17 სმ სხ–749 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1882/6 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

856 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტუმის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის ე. ტოლერის 

„კაცი მასსა“

1923 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

17x30 სმ სხ–750 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1882/7 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

857 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის ე. ტოლე              

რის „კაცი მასსა“

1923 წ. ქაღალდი, გუაში 23,7x28,7 სმ სხ–751 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1882/8 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

858 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის ე. ტოლე  რის 

„კაცი მასსა“

1923 წ. ქაღალდი, გუაში 23,5x28,5 სმ სხ–752 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1882/9 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

859 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის ე. ტოლე-   რის 

„კაცი მასსა“

1923 წ. ქაღალდი, გუაში 34,5x30 სმ სხ–753 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1882/12 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

860 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კოსტიუმის ესკიზი ზ. ფა-

ლიაშვი-ლის „აბესალომ და 

ეთერის“       დადგმისათვის 

1936–37 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 41x30.5 სმ სხ–754 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1574/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

861 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კოსტიუმის ესკიზი ზ. 

ფალიაშვილის „აბესალომ და 

ეთერის“ დადგმისათვის

1936–37 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 41x30.5 სმ სხ–755 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1574/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

862 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კოსტიუმის ესკიზი ზ. 

ფალიაშვილის „აბესალომ და 

ეთერის“ დადგმისათვის

1936–37 

წწ.

ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 42.5x51.5 სმ სხ–756 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1574/3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

863 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კოსტიუმის ესკიზი  

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის შ. დადიანი 

ს„ნაპერწკლიდან“

1937 წ. ქაღალდი, გუაში 43.4x31.4 სმ სხ–757 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№536/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

864 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კოსტიუმის ესკიზი  

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის შ. დადიანი 

ს„ნაპერწკლიდან“

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 43.3x32.2 სმ სხ–758 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№536/3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

865 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კოსტიუმის ესკიზი  

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის შ. დადიანი 

ს„ნაპერწკლიდან“

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 43.3x32.2 სმ სხ–759 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№536/4 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

866 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კოსტიუმის ესკიზი  

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის შ. დადიანი 

ს„ნაპერწკლიდან“

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 42.4x25.5 სმ სხ–760 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№536/5 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

867 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კოსტიუმის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის შ. დადიანის 

„ნაპერწკლიდან“

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 42x30,2 სმ სხ–761 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№536/6 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

868 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კოსტიუმის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის შ. დადიანის 

„ნაპერწკლიდან“

1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში  43,8x25,7 სმ სხ–762 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№537 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

869 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კოსტიუმის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის შ. დადიანის 

„ნაპერწკლიდან“

1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი 43,6x25,7 სმ სხ–763 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№538 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

870 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის შ. დადიანის 

„ნაპერწკლიდან“

1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი 37.2x47 სმ სხ–764 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1507/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

871 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის შ. დადიანის 

„ნაპერწკლიდან“

1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

48,5x55 სმ სხ–765 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1507/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



872 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის შ. დადიანის 

„ნაპერწკლიდან“

1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

30x41 სმ სხ–766 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1538 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

873 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

მოზარდმაყურებელთა თეატრის 

დადგმისათვის „სურამის ციხე“

1933 წ. ქაღალდი, გუაში 25,5x34,5 სძ სხ–767 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№494 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

874 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

მოზარდმაყურებელთა თეატრის 

დადგმისათვის „სურამის ციხე“

1933 წ. ქაღალდი, ფირფიცარი, 

აკვარელი 

26,5x23,5 სმ სხ–768 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1409/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

875 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

მოზარდმაყურებელთა თეატრის 

დადგმისათვის „სურამის ციხე“

1933 წ. ქაღალდი,  აკვარელი, ტუში  26x32 სმ სხ–769 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1409/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

876 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

მოზარდმაყურებელთა თეატრის 

დადგმისათვის „სურამის ციხე“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 26,5x22,5 სმ სხ–770 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1409/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

877 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

მოზარდმაყურებელთა თეატრის 

დადგმისათვის „სურამის ციხე“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 27x33 სმ სხ–771 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1409/4 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

878 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი ბაქოს 

ქარული თეატრის 

დადგმისთვის „სურამის ციხე“

1930–ია

ნი წწ.

ქაღალდი, ფირფიცარი, 

აკვარელი

 26x32 სმ სხ–772 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1533 სმ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

879 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კოსტიუმის ესკიზი შ. 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის გრ. რობაქიძის 

„მალშტრემი“

1924 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 27x18 სმ სხ–773 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№989 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

880 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

დადგმისათვის „ბატონი 

ოფიცრები“

1934 წ. ქაღალდი, გუაში 32x40 სმ სხ–774 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1416 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

881 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი შ. 

რუსთაველის დადგმისათვის ს. 

კლდიაშვილის „შემოდგომის 

აზნაურები“

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი 9x22 სმ სხ–775 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№3672 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

882 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი შ. რუსთავე-

ლის თეატრის დადგმისათვის 

„სამნი“

1930 წ. ქაღალდი, გუაში 39,5x45,5 სმ სხ–776 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1414 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

883 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი საბალეტო 

დადგმისათვის გლიერის 

„წითელი ყაყაჩო“

1930 წ. ქაღალდი, პასტელი 34.4x25.5 სმ სხ–777 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1773/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

884 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი საბალეტო 

დადგმისათვის გლიერის 

„წითელი ყაყაჩო“

1930 წ. ქაღალდი, პასტელი 36x25.5 სმ სხ–778 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1773/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

885 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი საბალეტო 

დადგმისათვის გლიერის 

„წითელი ყაყაჩო“

1930 წ. ქაღალდი, პასტელი 37x25.3 სმ სხ–779 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1773/3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

886 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი შ. 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის ვ. კირშონის 

„ქართა ქალაქი“

1929 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29,5x35 სმ სხ–780 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1510 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

887 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი შ. 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის ვაჟა–ფშაველას 

„ლამარა“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი 35x38.5 სმ სხ–781 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№2256 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

888 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი შ. 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის          „ლიანდაგი 

გუგუნებს“

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 32x39 სმ სხ–782 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1509 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

889 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი შ. 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის ს. შანშიაშვილის 

„ანზორი“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში 36x46 სმ სხ–783 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№2257 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



890 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი შ. 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის ვ. 

ჰეიზენკლევერის „საქმის კაცი“

1928–29 

წწ.

ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი 

32x43.7 სმ სხ–784 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1508 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

891 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი შ. 

რუსთაველის თეატრის 

დადგმისათვის გ. ვენეციანოვის  

„ჯუმა მაშიდი“

1927–28 

წწ.

ქაღალდი, გუაში, ფანქარი, 

ტუში

36x43.5 სმ სხ–785 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1578 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

892 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი შ. 

რუსთაველის თეატრის 

სპექტაკლისათვის              „გაზი“

1924 წ. ქაღალდი, გუაში 37x58.5 სმ სხ–786 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№165 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

893 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი შოთა 

რუსთაველის თეატრის 

სპექტაკლისათვის „გაზი“

1924–25 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 36x48 სმ სხ–787 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№813/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

894 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი ქალის კოსტიუმის ესკიზი შ. 

რუსთაველის თეატრის 

სპექტაკლი-სათვის „გაზი“

1924–25 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 35x39 სმ სხ–788 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№2014/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

895 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი შ. 

რუსთაველის თეატრის 

სპექტაკლისათვის „გაზი“

1924–25 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

34.5x21 სმ სხ–789 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№2014/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

896 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი ახალი თეატრის აფიშა 1920 წ. ქაღალდი, ტუში 19x28 სმ სხ–790 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№2020/3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

897 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი მსახიობ მედეა ჯაფარიძის 

პორტრეტი

1965 წ. ქაღალდი, გუაში 42x55 სმ სხ–791 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№2020/4 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

898 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი შ. 

რუსთაველის თეატრის 

სპექტაკლისათვის „მალშტრემი“ 

1924 წ. ქაღალდი, გუაში 35.5x22.2 სმ სხ–792 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№801/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

899 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

შოთა რუსთაველის თეატრის 

სპექტაკლისათვის „მალშტრემი“

1924 წ. ქაღალდი, გუაში 28.2x23.7 სმ სხ–793 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№801/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

900 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

შოთა რუსთაველის თეატრის 

სპექტაკლისათვის „მალშტრემი“

1924 წ. ქაღალდი, გუაში 33x21 სმ სხ–794 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№801/3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

901 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

შოთა რუსთაველის თეატრის 

სპექტაკლისათვის „მალშტრემი“

1924 წ. ქაღალდი, ფანქარი 26.8x18 სმ სხ–795 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№801/4 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

902 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი ოპერისა და 

ბალეტის თეატრის 

დადგმისათვის „ესპანური 

კაპრიჩიო“

დათარი

ღებულ

ია 1924 

წლით. 

დახატუ

ლია 

ხელმეო

რედ  

1960 წ.

ქაღალდი მუყაოზე, გუაში 38x55 სმ სხ–796 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№1593 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

903 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი ოპერისა და 

ბალეტის თეატრის 

დადგმისათვის „ესპანური 

კაპრიჩიო“

1924 წ. ქაღალდი, გუაში 35.5x45 სმ სხ–797 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№813/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

904 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი ოპერისა და 

ბალეტის თეატრის 

დადგმისათვის „აიდა“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში 45x66 სმ სხ–798 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№2020/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

905 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი ოპერისა და 

ბალეტის თეატრის 

დადგმისათვის „აიდა“

1929 წ. ქაღალდი, მუყაო, აკვარელი 18x26.5 სმ სხ–799 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№1592 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



906 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი ოპერისა და 

ბალეტის თეატრის 

დადგმისათვის „ოქროს მამალი“

1923 წ. ქაღალდი, გუაში, აქვს ორი 

ზომა, რადგან ესკიზს აქვს 

არათანაბარი შეჭრილი 

ფორმა

28.2x38.8; 23.2x38.8 სმ სხ–800 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№2020/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

907 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი ფარდის ესკიზი ოპერისა და 

ბალეტის თეატრის 

დადგმისათვის „ოქროს მამალი“

1923 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში 33x50.5 სმ სხ–801 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№1591–1

581

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

908 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი ძველი თბილისის ჯაზი 1940 წ. მუყაო, გუაში 43x61.5 სმ სხ-802 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ-

№2020/10

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

909 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი ესკიზი „ქართული ჯაზი“ ძველი 

თბილისის მოტივები

1940 წ. ქაღალდი, გუაში 25x35 სმ სხ-803 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ-№2020/9 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

910 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი ესკიზი თეატრი „კაბარე“ 1918–20 

წწ.

ქაღალდი, გუაში  24x34.2 სმ სხ–804 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№2020/8 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

911 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი კ. 

მარჯანიშვილის თეატრის 

დადგმისათვის „კაცი მასსა“

1923 წ. მუყაო, გუაში 37x58 სმ სხ–805 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№166 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

912 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი კ. 

მარჯანიშვილის თეატრის 

დადგმისათვის „კაცი მასსა“

1923 წ. ქაღალდი, გუაში 21x25 სმ სხ–806 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№2020/7 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

913 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი ვ. მაიაკოვსკის წიგნის „მისტერია 

ბუფის“ სუპერის ესკიზი

1924 წ. ცარცის ქაღალდი, გუაში, 

ტუში

26x20 სმ სხ–807 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№2020/6 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

914 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი გრაფიკული ნახატი „დუქანი“ 

ძველი თბილისის მოტივი

XX ს. ქაღალდი, ტუში, გუაში 28.5x21.3 სმ სხ–808 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№2020/5 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

915 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი 

პროლეტკულტის თეატრის 

დადგმისთვის „ვინ არის 

ყველაზე სულელი“

1940–ია

ნი 

წლები

ქაღალდი, გუაში 39.5x57.5 სმ სხ–809 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№1666 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

916 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი ქ. არტიკის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „ვარაზდატი“

1940 წ. მუყაო, ქაღალდი, გუაში 34.4x56 სმ სხ–810 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№1595/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

917 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი ქ. არტიკის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „ვარაზდატი“

1942 წ. მუყაო, ქაღალდი, გუაში 36x47.5 სმ სხ–811 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№1595/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

918 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი ოპერისა და 

ბალეტის თეატრის საბალეტო 

დადგმისათვის „ღამე შიშველ 

მთაზე“

1924 წ. ქაღალდი მუყაოზე, გუაში 38.5x54.8 სმ სხ–812 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№1594 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

919 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი წითელი 

თეატრის დადგმისათვის 

„ყაჩაღები“

1932 წ. ქაღალდი, ტუში, გუაში 19x27 სმ სხ–813 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№1264 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

920 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი წითელი 

თეატრის დადგმისათვის 

„ყაჩაღები“

1932 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი 18x27 სმ სხ–814 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№1263 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

921 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი წითელი 

თეატრის დადგმისათვის 

„ყაჩაღები“

1932 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი 14x21.5 სმ სხ–815 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№1262 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

922 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

განუხორციელებელი საოპერო 

დადგმისათვის „ამირანი“

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 26x21 სმ სხ–816 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№3645 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

923 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

უცნობი სპექტაკლისათვის

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 25.3x17.8 სმ სხ–817 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№801 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



924 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი უცნობი 

დადგმისათვის

1951 წ. ქაღალდი, პასტელი 32x43 სმ სხ–818 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№3957 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

925 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი უცნობი 

დადგმისათვის

1951 წ. ქაღალდი, პასტელი, 

აკვარელი 

32x43 სმ სხ–819 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№3956 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

926 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი უცნობი 

დადგმისათვის

1951 წ. ქაღალდი, პასტელი 32x43 სმ სხ–820 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№3955 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

927 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი უცნობი 

დადგმისათვის

1951 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

პასტელი

32x43 სმ სხ–821 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№3954 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

928 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 26x19.5 სმ სხ–822 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

929 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 25.5x16 სმ სხ–823 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

930 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 26x18.5 სმ სხ–824 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

931 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 26x18.5 სმ სხ–825 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/4 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

932 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“ 

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 26x17.5 სმ სხ–826 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/5 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

933 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 26x17.5 სმ სხ–827 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/6 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

934 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 25.5x19.5 სმ სხ–828 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/7 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

935 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 26x19.5 სმ სხ–829 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/8 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

936 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 26x20 სმ სხ–830 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/9 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

937 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 26x18.5 სმ სხ–831 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/10 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

938 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 26x18.5 სმ სხ–832 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/11 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

939 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 26x18.5 სმ სხ–833 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/12 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

940 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 26x17.5 სმ სხ–834 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/13 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

941 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 26x17.5 სმ სხ–835 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/14 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



942 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 26x17.5 სმ სხ–836 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№639/15 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

943 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 30x41.5 სმ სხ–837 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№748/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

944 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 30x41 სმ სხ–838 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№748/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

945 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 30x41 სმ სხ–839 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№748/3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

946 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 30x40 სმ სხ–840 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№748/4 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

947 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 29x39.5 სმ სხ–841 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№748/5 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

948 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 29.5x40.5 სმ სხ–842 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№748/6 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

949 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 29x40 სმ სხ–843 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№748/7 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

950 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კოსტიუმის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მეფე ლირი“

1940–19

41 წწ.

ქაღალდი, პასტელი 28.5x39.5 სმ სხ–844 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№748/8 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

951 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ს.პ.კ.ს. 

თვითმოქმედი საჩვენებელი 

თეატრის დადგმისათვის 

„პირველი ნაბიჯი“

1929 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში 23x29.5 სმ სხ–845 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№803 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

952 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „მტრები“

1938 წ. ქაღალდი, პასტელი, 

აკვარელი 

19x30 სმ სხ–846 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№595 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

953 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ს.პ.კ.ს. 

თვითმოქმედი საჩვენებელი 

თეატრის დადგმისათვის 

„პირველი ნაბიჯი“

1929 წ. ქაღალდი, მუყაო, აკვარელი 25.5x30 სმ სხ–847 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№738 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

954 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „გუშინდელნი“

1939 წ. ქაღალდი, პასტელი 19x30 სმ სხ–848 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№594 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

955 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „ნინოშვილის 

გურია“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 21x30 სმ სხ–849 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№1622/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

956 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „ნინოშვილის 

გურია“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 21x30 სმ სხ–850 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№1622/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

957 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „ნინოშვილის 

გურია“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 21x30 სმ სხ–851 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№1622/3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

958 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის „ნინოშვილის 

გურია“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 21x30 სმ სხ–852 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

დ–№1618 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

959 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

კინოფილმისათვის „საბა“

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

11x16.5 სმ სხ–853 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№2022/2–1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



960 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

კინოფილმისათვის „საბა“

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

11x16.5 სმ სხ–854 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№2022/2–2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

961 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

კინოფილმისათვის „საბა“

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

11x16.5 სმ სხ–855 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№2022/2–3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

962 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

პროფსაბჭოს თეატრის 

დადგმისათვის დია ჩიანელის 

„გზები“

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

18x27 სმ სხ–856 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№547 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

963 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის სახ. თეატრის 

დადგმისათვის „სადგურის 

უფროსი“

1947 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30x30 სმ სხ–857 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1622 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

964 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის სახ. თეატრის 

დადგმისათვის „სადგურის 

უფროსი“

1947 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 29x29 სმ სხ–858 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1419/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

965 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის სახ. თეატრის 

დადგმისათვის „სადგურის 

უფროსი“

1947 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 29x29 სმ სხ–859 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1419/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

966 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის სახ. თეატრის 

დადგმისათვის „სადგურის 

უფროსი“

1947 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 29x29 სმ სხ–860 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1419/3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

967 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის სახ. თეატრის 

დადგმისათვის „სადგურის 

უფროსი“

1947 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 29x29 სმ სხ–861 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1419/4 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

968 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის სახ. თეატრის 

დადგმისათვის „სადგურის 

უფროსი“

1947 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30x30 სმ სხ–862 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1419/5 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

969 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის სახ. თეატრის 

დადგმისათვის „სადგურის 

უფროსი“

1947 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30x30 სმ სხ–863 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1419/6 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

970 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

რუსთაველის სახ. თეატრის 

დადგმისათვის „სადგურის 

უფროსი“

1947 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30x30 სმ სხ–864 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№1419/8 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

971 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის დია ჩიანელის 

„ნაირმალი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი 16.3x24.5 სმ სხ–865 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№3160 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

972 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის დია ჩიანელის 

„ნაირმალი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი 16x24.5 სმ სხ–866 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№3161 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

973 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის დია ჩიანელის 

„ნაირმალი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი 16.4x25 სმ სხ–867 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№3162 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

974 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის დია ჩიანელის 

„ნაირმალი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი 16x25 სმ სხ–868 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№3163 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

975 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის დია ჩიანელის 

„ნაირმალი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი 16.2x24.7 სმ სხ–869 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№3164 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

976 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის დია ჩიანელის 

„ნაირმალი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი 16x24 სმ სხ–870 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№3165 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

977 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი ქუთაისის 

დრამატული თეატრის 

დადგმისათვის დია ჩიანელის 

„ნაირმალი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი 16.2x24.7 სმ სხ–871 საქ. თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის 

სახ. მუზეუმი

№3166 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



978 არქეოლოგიური უცნობი საფერუმარილე ნიჟარა III-IV სს. სადაფი დ-13სმ, არ-160 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 16306 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

979 არქეოლოგიური უცნობი ამულეტი V-VI სს. ოქრო 0.835გრ, h-5.8 სმ არ-161 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 17646 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

980 არქეოლოგიური უცნობი წარწერიანი ქვა II-III სს. ქვიშაქვა h-29 სმ არ-162 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21230 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

981 არქეოლოგიური უცნობი ძვლის ფირფიტა III-IV სს. ძვალი სიგრძე 7-7.5 სმ არ-163 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21408 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

982 არქეოლოგიური უცნობი კორინთული კაპიტელი II ს. ქვა h-48 სმ არ-164 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

983 არქეოლოგიური უცნობი კორინთული კაპიტელი II ს. ქვა h-48 სმ არ-165 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

984 არქეოლოგიური უცნობი კორინთული კაპიტელი II ს. ქვა h-48 სმ არ-166 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

985 არქეოლოგიური უცნობი გემა-ინტალიო IV ს-ის I 

ნახევარ

ი

სარდიონი სიგრძე 18 მმ არ-167 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 4396 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

986 არქეოლოგიური უცნობი გემა-ინტალიო III ს. ვერცხლი, სარდიონი 9X7 მმ არ-168 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 4700 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

987 არქეოლოგიური უცნობი გულსაკიდი III-IV სს. ოქრო, სარდიონი h-1.5 სმ არ-169 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 16393 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

988 არქეოლოგიური უცნობი ქამრის ბალთა III ს. ოქრო, ძოწი სიგრძე 1.71-1.85 მმ არ-170 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 

4002,4003-

4005

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

989 არქეოლოგიური უცნობი ქვა „ბოლნური ჯვრის“ 

გამოსახულებით

V-VI სს. ქვიშაქვა h-112 სმ არ-171 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21538 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

990 არქეოლოგიური უცნობი ეპიგრაფიკული ძეგლი II-III სს. წარწერიანი ქვა, ქვიშაქვა 22.5X17.5X8.8 სმ არ-172 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 20457 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

991 არქეოლოგიური უცნობი ღვთაების ქანდაკება III-IV სს. ძვალი h-10.5 სმ არ-173 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21205 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

992 არქეოლოგიური უცნობი ღვთაების ქანდაკება III-IV სს. ძვალი h-9.5 სმ, დ-3.4 სმ არ-174 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21197 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

993 არქეოლოგიური უცნობი ლომის ქანდაკება III-IV სს. ძვალი  h-10.5 სმ, დ-2.5 სმ არ-175 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21204 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

994 არქეოლოგიური უცნობი მძივსაკიდი ძვ.წ. VIII -

VI სს.

სარდიონი სიგრძე 2.8-0.7სმ არ-176 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21741 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

995 არქეოლოგიური უცნობი ბეჭედი-ინტალიო III ს. ვერცხლი, სარდიონი h-2.5 სმ, დ-1.6 სმ არ-177 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 4019 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



996 არქეოლოგიური უცნობი გემა-ინტალიო IV ს-ის I 

ნახევარ

ი

ვერცხლი, სარდიონი h-21 სმ, დ-11 მმ არ-178 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 4703 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

997 არქეოლოგიური უცნობი საბეჭდავი III-IV სს. ქალცედონი 2.3X1.8X1.2 სმ არ-179 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 16346 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

998 არქეოლოგიური უცნობი სანელსაცხებლე III-IV სს. მინა h-10.7 სმ არ-180 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 4361 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

999 არქეოლოგიური უცნობი ბეჭედი I-II სს. რკინა, სარდიონი დ-1X1.2 სმ არ-181 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 11831 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1000 არქეოლოგიური უცნობი ქალ-კაცის ქანდაკება I ს. თიხა h-18.8სმ არ-182 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 16186 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1001 არქეოლოგიური უცნობი მონეტა I-II სს. ოქრო დ-16 მმ არ-183 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 4475 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1002 არქეოლოგიური უცნობი საყურე I-II სს. ოქრო, ალმანდინი h-1.5 სმ არ-184 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 4490, 

4491

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1003 არქეოლოგიური უცნობი ბეჭედი, გემა-ინტალიო III ს. ვერცხლი, სარდიონი  h-2 სმ არ-185 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 4018 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1004 არქეოლოგიური უცნობი სანელსაცხებლე I-II სს. მინა  h-6.7 სმ არ-186 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 11824 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1005 არქეოლოგიური უცნობი სანელსაცხებლე I-II სს. მინა h-5.6 სმ არ-187 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 11823 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1006 არქეოლოგიური უცნობი საყურე III-IV სს. ოქრო, ალმანდინი სიგრძე 6სმ არ-188 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 3674 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1007 არქეოლოგიური უცნობი აქანდაზი I-II სს. ბრინჯაო სიგრძე 24 სმ არ-189 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 15901 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1008 არქეოლოგიური უცნობი სარტყელი ძვ.წ. I 

ათას-

წლეულ

ის I 

ნახევარ

ი

ბრინჯაო სიგრძე 98 სმ არ-190 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 7270 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1009 არქეოლოგიური უცნობი ბეჭედი II-III სს. რკინა, სარდიონი 1.1X0.9 სმ არ-191 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 8093 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1010 არქეოლოგიური უცნობი სანელსაცხებლე I-II სს. მინა h-6.6სმ არ-192 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 14306 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1011 არქეოლოგიური უცნობი აბჯრის ნაწილები ძვ.წ.VIII- 

VI სს.

ბრინჯაო სიგრძე 76-80 სმ არ-193 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№№ 21666, 

21673

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1012 არქეოლოგიური უცნობი წარწერიანი ქვა II-III სს. ქვიშაქვა h-2.5 სმ არ-194 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№№ 20459, 

21215

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



1013 არქეოლოგიური უცნობი საბეჭდავი I-II სს. ძვალი  h-2 სმ არ-195 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 11796 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1014 არქეოლოგიური უცნობი ქვაბი ძვ.წ.VIII- 

VI სს.

ბრინჯაო h-31.4 სმ არ-196 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21638 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1015 არქეოლოგიური უცნობი ქალის ქანდაკება II-III სს. ტყვია  h-8 სმ არ-197 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 14288 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1016 არქეოლოგიური უცნობი დრაკონისთავებიანი რგოლი ძვ.წ.VIII-

VI სს.

ბრინჯაო დ-6 სმ არ-198 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21667 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1017 არქეოლოგიური უცნობი სარტყელი ძვ.წ.VIII-

VI სს.

ბრინჯაო 76X7 სმ არ-199 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21670 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1018 არქეოლოგიური უცნობი ლომის სტილიზებული გამო-

სახულება (სავარძლის     

დეტალები)

III-IV სს. მარმარილო,  რკინა  h-22სმ არ-200 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№№ 21232, 

21261, 

21262, 

21278, 

21473, 21474

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1019 არქეოლოგიური უცნობი ბაზისი III-IV სს. ქვიშაქვა h- 0.35მ, დ-1.27მ არ-201 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21395 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1020 არქეოლოგიური უცნობი კაპიტელი III-IV სს. ქვიშაქვა h- 0.46მ, დ-1.27მ არ-202 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21396 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1021 არქეოლოგიური უცნობი კაპიტელი III-IV სს. ქვიშაქვა h- 14სმ არ-203 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21350 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1022 არქეოლოგიური უცნობი კვარცხლბეკი III-IV სს. ქვიშაქვა 0.7X0.7X0.32 მ არ-204 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21397 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1023 არქეოლოგიური უცნობი ბეჭედი III-IV სს. ოქრო, ალმანდინი h-2.2სმ არ-205 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 4820 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1024 არქეოლოგიური უცნობი საკიდი III-IV სს. ოქრო, ძოწი წონა 16.77გრ არ-206 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 4823 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1025 არქეოლოგიური უცნობი ცული ძვ.წ.VIII-

VI სს.

ბრინჯაო h-16.9 სმ არ-207 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21652 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1026 არქეოლოგიური უცნობი სასმისი ძვ.წ.VIII-

VI სს.

ბრინჯაო h-9.5-10 სმ არ-208 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 21683 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1027 არქეოლოგიური უცნობი საყურე III-IV სს. ოქრო, ალმანდინი, 

მარგალიტი

 წონა 3.6გრ არ-209 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№№  4818, 

4819

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1028 არქეოლოგიური უცნობი საწერი მოწყობილობა: სამელნე 

და წკირები

I-II სს. ბრინჯაო h-4.2 სმ არ-210 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№№ 4751, 

4753

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1029 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი I-II სს. ოქრო, ძოწი სიგრძე 32 სმ არ-211 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№4492 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



1030 არქეოლოგიური უცნობი საყურე I-III სს. ოქრო, ძოწი წონა 1.52 გრ არ-212 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№№ 4554, 

4555

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1031 არქეოლოგიური უცნობი ბეჭედი II-III სს. რკინა, სარდიონი სიგრძე 1.5 სმ არ-213 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№6725 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1032 არქეოლოგიური უცნობი მონეტა I-II სს. ოქრო დ-1.6 სმ არ-214 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№4487 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1033 არქეოლოგიური უცნობი მონეტა I-II სს. ოქრო არ-215 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 4486 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1034 არქეოლოგიური უცნობი კაცის თავის სკულპტუ რული 

გამოსახულება

II-III სს. თიხა  h-4 სმ არ-216 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 14287 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1035 არქეოლოგიური უცნობი ცხვრის ქანდაკება ძვ.წ. XIV 

სს.

თიხა სიგრძე 19 სმ არ-217 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№№ 10538, 

10539, 

10540, 

10541, 10546

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1036 არქეოლოგიური უცნობი ცხვრის ქანდაკება ძვ.წ. XIV 

სს.

თიხა სიგრძე 19 სმ არ-218 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№№ 10470, 

10471, 

10472, 10473

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1037 არქეოლოგიური უცნობი ცხვრის ქანდაკება ძვ.წ. XIV 

სს.

თიხა სიგრძე 14.4 სმ არ-218 დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

საელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი

№ 10532 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1038 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შოთა რუსთაველი XX ს. მუყაო, ზეთი 105X72 სმ სხ-152 ნ. ფიროსმანაშვილის სახ. 

მუზეუმი

№ 2647 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1039 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი აბრა „ნატურმორტი შაქრის 

თავით“

1895-

1903 წწ.

თუნუქი, ზეთი 55X62 სმ სხ-153 ნ. ფიროსმანაშვილის სახ. 

მუზეუმი

№ 2587 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1040 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თამარ მეფე 1913-14 

წწ.

მუყაო, ზეთი 93,5X65 სმ სხ-154 ნ. ფიროსმანაშვილის სახ. 

მუზეუმი

№ 2646 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1041 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი კალოობა (კალოზე საღამო) 1915-16 

წწ.

მუყაო, ზეთი 77X106 სმ სხ-155 ნ. ფიროსმანაშვილის სახ. 

მუზეუმი

№ 1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1042 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქალი სააღდგომო კვერცხებით 1916-18 

წწ.

მუყაო, ზეთი 80X55 სმ სხ-157 ნ. ფიროსმანაშვილის სახ. 

მუზეუმი

№ 882 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1043 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მალაკნების ქეიფი 1905 წ. მუშამბა, ზეთი 112X177 სმ სხ-159 ნ. ფიროსმანაშვილის სახ. 

მუზეუმი

№ 551 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1044 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი შოთა რუსთაველი მაგიდასთან 1916-18 

წწ.

მუყაო, ზეთი 93X58 სმ სხ-167 ნ. ფიროსმანაშვილის სახ. 

მუზეუმი

№ 2879 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1045 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თამარ მეფე 1916-18 

წწ.

მუყაო, ზეთი 99X70 სმ სხ-168 ნ. ფიროსმანაშვილის სახ. 

მუზეუმი

№ 2880 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1046 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი დათვი თავისი ბელებით 1910-12 

წწ.

მუყაო, ზეთი 100X139 სმ სხ-169 ნ. ფიროსმანაშვილის სახ. 

მუზეუმი

№ 3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1047 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მწოლიარე ქართველი ქალი 1904 წ. მუშამბა, ზეთი 106X99 სმ სხ-170 ნ. ფიროსმანაშვილის სახ. 

მუზეუმი

№ 2538 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1048 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი სონა უკრავს გარმონს 1913 წ. მუყაო, ზეთი 109X71 სმ სხ-171 ნ. ფიროსმანაშვილის სახ. 

მუზეუმი

№ 4 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1049 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ხილის დუქანი XX ს. მუყაო, ზეთი 104X73 სმ სხ-173 ნ. ფიროსმანაშვილის სახ. 

მუზეუმი

№ 2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1050 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მუშა სოსო 1904 წ. მუშამბა, ზეთი 77X42 სმ სხ-174 ნ. ფიროსმანაშვილის სახ. 

მუზეუმი

№ 2881 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1051 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქართველი ქალი თარით 1913 წ. მუყაო, ზეთი 94X63 სმ სხ-148 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 672 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1052 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქართველი ქალი ბავშვებით 

(წყაროზე მიმავალი გლეხის 

ქალი ბავშვებით)

1916 წ. მუყაო, ზეთი 80X90 სმ სხ-149 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 36 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



1053 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ფაეტონი სასადილოსთან 

(სასადილოსთან გაჩერებული 

ეტლი)

1916 წ. მუყაო, ზეთი 80X100 სმ სხ-150 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 59 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1054 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ბრეტანი 1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი 23X29.5 სმ სხ-186 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 398 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1055 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ბრეტანი 1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი 23X29 სმ სხ-188 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 32 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1056 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე პარიზი 1920 წ. ქაღალდი, ნახშირი 23X18 სმ სხ-191 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 466 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1057 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე პარიზი 1920 წ. ქაღალდი, ნახშირი 23X18 სმ სხ-192 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 464 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1058 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე პარიზი, მდინარე სენა 1920 წ. ქაღალდი, ნახშირი 23X18 სმ სხ-193 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 35 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1059 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი 1915 წ. ტილო, მუყაო, ზეთი 26X36.7 სმ სხ-194 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 396 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1060 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი 1912-13 

წწ.

ტილო, მუყაო, ზეთი 30X40 სმ სხ-195 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 397 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1061 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი 1934 წ. ტილო, მუყაო, ზეთი 28X40 სმ სხ-196 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 30 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1062 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი (რიონჰესი) 1934 წ. ტილო, მუყაო, ზეთი 30X40 სმ სხ-197 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 33 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1063 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე რიონჰესი 1933 წ. ქაღალდი, ტუში, კალამი 14.5X37 სმ სხ-198 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 25 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1064 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე წაღვერი 1912 წ. ტილო, მუყაო, ზეთი 30X40 სმ სხ-199 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 34 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1065 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კიკეთი 1944 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი, სანგინა

30X40 სმ სხ-200 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 1499 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1066 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ქვის სამტეხლო 1939 წ. ქაღალდი, გუაში 29X41 სმ სხ-201 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 31 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1067 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ძველი თბილისი 1944 წ. ქაღალდი, აკვა-რელი, 

ფანქარი, პასტელი

30X39.5 სმ სხ-202 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 1498 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1068 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ძმის პორტრეტი 1915 წ. ტილო, ზეთი 122.5X104.5 სმ სხ-203 დ. კაკაბაძის სახ. 

ქუთაისის თანამედროვე 

სახვითი ხელოვნების 

მუზეუმი

№ 3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1069 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქალი ძროხას წველის 1916 წ. მუყაო, ზეთი 71X104 სმ სხ-146 აჭარის ხელოვნების 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ ფ-041 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1070 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ბრეტანი 1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი 22X28 სმ სხ-187 აჭარის ხელოვნების 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 163/2 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1071 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე პეიზაჟი (ეტიუდი) XX ს. ტილო, მუყაო, ზეთი 29X40 სმ სხ-189 აჭარის ხელოვნების 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 163/1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1072 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე პეიზაჟი (ეტიუდი) 1915 წ. ტილო, მუყაო, ზეთი 29X40 სმ სხ-190 აჭარის ხელოვნების 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ 163/22 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



1073 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ლოჟაში 1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 24X19 სმ სხ-205 აჭარის ხელოვნების 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ გ-022 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1074 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე აბსტრაქცია 1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი 33X24 სმ სხ-230 აჭარის ხელოვნების 

სახელმწიფო მუზეუმი

№ გ-016 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1075 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი წიგნების თარო XIX ს-ის 

II 

ნახევარ

ი

ხე 70X114 სმ სხ-529 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 493 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1076 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდა ხელსაქმის XIX ს. ხე 41X59 სმ  სხ-530 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№  805 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1077 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი თეფში XIX ს. ფაიფური 42X35 სმ სხ-531 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1255 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1078 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სკამი (2 ცალი) XIX ს. ხე, ქსოვილი 90X45 სმ   სხ-532 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1113, 

1392

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1079 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი საწერი მაგიდა XIX ს. ხე, ბრინჯაო 66X111 სმ   სხ-533 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 806 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1080 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ჭიქების ჩასაწყობი XIX ს. ხე h-9 სმ, დ- 30 სმ  სხ-534 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 605 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1081 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ლარნაკი XVIII ს. ფაიფური 79X36 სმ  სხ-535 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 823 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1082 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სასტუმრო  ოთახის გარნიტური 

(39 საგა-ნი)

XIX ს. ხე, ქსოვილი ზომები: დ-

79სმ,123X80სმ,50X96 სმ, 107X41 

სმ, 36X24 სმ, 340X112 სმ, 

190X140 სმ

სხ-536 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№№ 

808,809, 

811,812a,813

,814,816,817

ა,819,820,82

1, 825/2

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1083 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სადილის სერვიზის ნაწილები (4 

საგანი)

XIX ს. ფაიფური 63 სმ, 62 სმ, დ-25 სმ, 23.5X23.5 

სმ   
სხ-537 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№№ 600ა 

599,1254

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1084 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სავარძელი XIX ს. ხე, ქსოვილი 80X122 სმ  სხ-538 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 827 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1085 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სადილის სერვიზის ნაწილები 

(11 საგანი)

XIX-XX 

სს.

ფაიფური დ-17.5  სმ, დ- 22 სმ, დ-24 სმ, დ- 

20სმ  
სხ-539 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№№ 1060, 

1061,1063

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1086 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი თეფში XIX ს. ფაიფური სხ-540 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 702 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1087 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ჩაის სერვიზის ნაწილები (14 

საგანი)

XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ფაიფური დ-10 სმ, დ-11,5 სმ, დ-8,5 სმ,  დ-

14,5 სმ   
სხ-541 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№№ 1051- 

1055

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1088 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ფინჯანი და   ლამბაქი XIX ს-ის 

II 

ნახევარ

ი

ფაიფური დ-13 სმ  სხ-542 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№№ 574ა 

574ბ

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1089 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი საწერი მაგიდა (2 ცალი) XIX ს-ის 

II 

ნახევარ

ი

ხე, ქსოვილი 80X148 სმ,   196X104 სმ სხ-543 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 840, 1516 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1090 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სკამები და სავარძლე-ბი (6 ცალი 

+ 2 ცალი)

XIX ს. ხე, ქსოვილი 103X55 სმ   სხ-544 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№№ 1102, 

1103

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



1091 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი წიგნების კარადა XIX ს. ხე, მინა 224X125  სმ სხ-545 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1305 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1092 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი კედლის საათი XIX ს. ხე 31X31 სმ  სხ-546 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 826 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1093 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდის საათი XIX ს-ს I 

ნახევარ

ი

ლითონი, მარმარილო 62X26 სმ  სხ-547 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 500 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1094 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი უთო XVIII ს-

ის II 

ნახევარ

ი

ხე 11X68 სმ   სხ-548 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 394 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1095 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სკამი XIX ს. ხე, ქსოვილი 110X50 სმ  სხ-549 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1038ა მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1096 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი საათი XIX სის II 

ნახევარ

ი

თითბერი, ქვა 29X57 სმ   სხ-550 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1088 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1097 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სავარძელი XIX ს. ხე, ქსოვილი 88X58 სმ  სხ-551 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1307 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1098 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სარკე XIX ს. ხე, ლითონი, მინა 64X43 სმ   სხ-552 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 878 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1099 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ჯვარი XIX ს. ხე, თითბერი 27,7X16,8 სმ სხ-553 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1762 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1100 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სავარძელი და სკამი XIX ს. ხე, ქსოვილი   58X88 სმ სხ-554 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1072ა,ბ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1101 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი თარო (2 ცალი) XIX ს. ხე 57X63 სმ  სხ-555 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 548 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1102 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი შანდალი კედლის (წყვილი) XIX ს. თითბერი სიმაღლე 38 სმ სხ-556 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 592 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1103 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდა (2 ცალი) XIX ს. ხე 81X54 სმ, დ-60 სმ, დ-52 სმ სხ-557 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1110 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1104 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდა (4 ცალი სხვადასხვა) XIX ს. ხე 176X103 სმ დ-154 სმ, დ-45 სმ, 

119X119 სმ
სხ-558 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 877, 1257, 

1258,1522

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1105 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი პოემა „ომანიანი“ XVIII ს. ქაღალდი, ტუში 33X21 სმ სხ-559 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 335ა მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1106 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სადილის სერვიზის ნაწილები XIX ს-ის 

II 

ნახევარ

ი

ფაიფური დ-20 სმ, დ-22.5 სმ, დ-9.5 სმ, დ-

21 სმ   
სხ-560 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№№ 1058-

1059, 1060/1

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1107 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი წიგნების კარადა XIX ს. ხე, მინა 235X131 სმ   სხ-561 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1304 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1108 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ზარდახშა XIX ს-ის 

დასაწყი

სი

ხე, ქსოვილი 6X9X12 სმ  სხ-562 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 345 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



1109 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი წიგნების კარადა XIX ს. ხე, მინა 153X94 სმ   სხ-563 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1114 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1110 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ცხვირსახოცი XIX ს. ქსოვილი 48X56 სმ   სხ-564 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 339 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1111 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ნავთის ლამფა XIX ს. ლითონი h-60 სმ სხ-565 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1245 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1112 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ჭურჭლის კარადა XIX ს. ხე 175X191 სმ  სხ-566 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1104 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1113 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი გაზის ბრა (4 ცალი) XIX ს. ლითონი სიმაღლე 54 სმ სხ-567 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 563 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1114 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდა XIX ს-ის 

დასაწყი

სი

ხე 70X231 სმ   სხ-568 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 810 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1115 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდა ლომბერის XIX ს. ხე, ქსოვილი 46X92 სმ  სხ-569 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 841 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1116 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ლარნაკი XIX ს. ფაიფური h-40 სმ   სხ-570 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 824 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1117 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი პიანინო XVIII ს-

ის 

ბოლო

ხე, ლითონი 83X107 სმ  სხ-571 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 408 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1118 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდა XIX ს. ხე 120X120 სმ   სხ-572 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1041 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1119 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ხელჯოხების ჩასაწყობი XIX ს. ლითონი 68X29 სმ  სხ-573 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 562 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1120 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

თეკერი „ბილიარდის მატჩი“ (4 ცალი) XIX ს. ქაღალდი, ლითოგრაფია 58X45 სმ  სხ-574 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1079 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1121 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

ი. შტენბერგი „ნინო ჭავჭავაძის პორტრეტი“ XX ს. ქაღალდი, აკვარელი 61X43 სმ სხ-575 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1763 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1122 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი საათი XIX ს-ის 

II 

ნახევარ

ი

ხე, ლითონი h-220 სმ  სხ-576 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 669 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1123 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი როიალი „შტურცვაგე“ XIX ს. ხე, ლითონი 242X 158 h-93 სმ  სხ-577 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1287 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1124 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი პოემა „ბარამგულანდამიანი“ XVIII ს. ქაღალდი, ტუში 33X21 სმ სხ-578 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 335ბ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1125 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ბუხრის საათი და წყვილი 

შანდალი

XIX ს-ის 

II 

ნახევარ

ი

ლითონი, მარმარილო, 

ბრინჯაო

სიმაღლე 24 სმ  სხ-579 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№№ 

606,807

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1126 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი როიალი „ბეკკერი“ XIX ს. ხე, ლითონი 256X137 სმ  სხ-580 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1105 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



1127 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი თეფში (2 ცალი) XX 

საუკუნ

ის 

დასაწყი

სი

ფაიფური დ-23 სმ, დ-15 სმ სხ-581 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№1518 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1128 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი „ზაზა ფანასკერტელის საექიმო 

წიგნი“, გადაწერილი ა.  

ბაგრატიონის მიერ

XIX ს. ქაღალდი 22X17 სმ, 130 გვერდი სხ-582 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 663 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1129 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი გეგმა-რუკა (5 ცალი) XIX-XX 

სს.

ქაღალდი 140X75, 70X67, 34X48, 54,5X46,5, 

84X84 სმ
სხ-583 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 651, 

661,1099, 

1292, 1293

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1130 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მარშალ დავუს შპაგის ნაწილი XIX ს. ლითონი სიგრძე - 48 სმ სხ-584 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 341 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1131 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი კედლის საათი XIX ს. ხე, მინა, ლითონი  სხ-585 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1401 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1132 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სარკე XIX ს. ხე, მინა  სხ-586 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1106ა მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1133 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი დანა ლითონის ა.ჭავჭავაძის 

სახელით

XIX ს. ლითონი სხ-587 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1630 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1134 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სკამი XX ს. ხე 87X35 სმ  სხ-588 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1343/5 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1135 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი რბილი ავეჯი (15 ერთეული) XIX ს. ხე, ქსოვილი, სხვადასხვა. 

კანაპე 

190X150 სმ სხ-589 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№№817ბ,გ, 

825გ, 

1108ა,ბ, 

1109ა,1519, 

1520, 1521

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1136 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მოსასვენებელი სავარძელი (3 

ცალი)

XIX ს. ხე, ქსოვილი 130X98 სმ  სხ-590 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 825ა, 

1109ბ,1107

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1137 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი თეფში XIX ს. ფაიფური დ- 30სმ სხ-591 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1087 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1138 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ღვინის ბოკალი (6 ცალი) XIX ს. ბროლი h-13.5 სმ სხ-592 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№№ 576, 

577ბ, 1343ა, 

1249ა,ბ

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1139 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ტუალეტის ნაკრები (7 

ერთეული)

XIX ს. მინა, ვერცხლი  7X9 სმ, h-14 სმ სხ-593 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 399, 

400,401, 412, 

413,

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1140 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ჯამი XX ს. სპილენძი დ-9 სმ სხ-594 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 309 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1141 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. ნიკოლოზი“ XIX ს. ხე, ტემპერა, ლევკასი               7.3X8.8 სმ სხ-595 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 613ბ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1142 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ხატი „მარიამი ყრმით“ XIX ს. მუყაო, შერეული ტექნიკა 10X13სმ სხ-596 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 612ა მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1143 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ხატი „წმ. ნიკოლოზი“ XIX ს. მინა, საღებავი 9.5X12.5 სმ  სხ-597 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 613ა მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



1144 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სადილის სერვიზის ნაწილები ( 

2 საგანი)

XIX ს. ფაიფური 23X14 სმ  სხ-598 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 681, 1256 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1145 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ხატი „სერგი როდო-ნეჟელზე 

ღმრთისმშობ ლის გამოცხადება“

XIX ს. ხე, ტემპერა 14.5X17.5 სმ სხ-599 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 612ბ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1146 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდა თამბაქოს 

მწეველთათვის

XIX ს. ხე h-73 სმ სხ-600 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 453 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1147 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი კარადა (წყვილი) XIX ს. ხე 280X316 სმ სხ-601 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1765 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1148 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი გრაფინი (2 ცალი) XIX ს. ბროლი  h-14, h-27 სმ სხ-602 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1086, 

1145

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1149 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მანჟეტების საკინძები (წყვილი) XIX ს. ლომვეშაპის ძვალი დ-3,2 სმ  სხ-603 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1402 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1150 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სარწყავი XIX ს. სპილენძი 78 სმ  სხ-604 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 658 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1151 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი წიგნი 1839 წ. ქაღალდი, ფაიფური, 

ლითონი, ხავერდი

სხ-605 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 288 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1152 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდის ლამფა XIX ს. ლითონი, მინა h-32 სმ  სხ-606 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1247 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1153 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი პირადი ბეჭედი XIX ს. ბროლი, ვერცხლი სიგრძე – 6,7 სმ  სხ-607 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 414ბ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1154 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სუფრის ნაკრები (ძმრის, 

მარილისა და პილპილის 

ჭურჭელი)

XIXს. 

დასაწყი

სი

ლითონი, მინა h-19 სმ სხ-608 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1427 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1155 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი შანდალი XIX ს. ლითონი 64 სმ  სხ-609 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1066 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1156 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი საწერი მაგიდის მო-წყობილობა 

(3 საგანი)

XIX ს. ლითონი, მარმარილო 34X14 სმ, 14X14 სმ,  14X14 სმ  სხ-610 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 584 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1157 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ყანწი (4 ცალი) XIX ს. რქა 11X68 სმ  სხ-611 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 395 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1158 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ლანგარი XIX ს-ის 

ბოლო -

XX ს-ის 

დასაწყი

სი

სპილენძი                   

მოკალული

72 სმ სხ-612 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1412 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1159 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სამხედრო ქუდის მოდელი XIX ს. კერამიკა, სიგრძე 11 სმ სხ-613 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 318 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1160 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სამგზავრო სამელნე XIX ს. ლითონი, მინა 4X7 სმ სხ-614 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 193 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



1161 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სპირტქურა XIX ს-ის 

ბოლო-

XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ლითონი h-26 სმ სხ-615 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1343/4 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1162 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ილია ბატონიშვილის მეუღლის 

პირადი ბეჭედი

XIX ს. ხე, ლითონი 3X9 სმ სხ-616 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 367 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1163 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი საკალმე XIX ს. სპილენძი 6X16 სმ  სხ-617 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 419 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1164 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მარაო XIX ს. ქსოვილი, კუს ჯავშანი 25 სმ  სხ-618 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 103 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1165 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი კვერცხის ჩასადები XIX ს. ფაიფური დ-4 სმ, h-6 სმ სხ-619 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1065 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1166 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი საკერავი მანქანა XIX ს-ის 

ბოლო -

XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ლითონი,  ხე h-29 სმ, 25X49 სმ სხ-620 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1365 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1167 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი თეფში (3 ცალი) XIX ს. ფაიფური დ-22 სმ სხ-621 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1037,598 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1168 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ლამბაქი (3 ცალი) XX ს. ფაიფური დ-9 სმ, დ-11,5 სმ სხ-622 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1250 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1169 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი თუნგი (2 ცალი) XIX ს. სპილენძი h-60 სმ  სხ-623 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1400 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1170 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ლანგარი XIX ს. ფაიფური 62X23 სმ სხ-624 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 600ბ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1171 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი თეფში XX ს. ფაიფური დ-31 სმ სხ-625 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1485 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1172 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი საწოლი (2 ცალი) XIX ს-ის 

II 

ნახევარ

ი

ლითონი 200X104 სმ სხ-626 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 906 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1173 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი საკალმე XIX ს. ხე h-18 სმ სხ-627 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1343/3 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1174 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ლამბაქი XIX 

ს.ბოლო- 

XX ს. 

დასაწყი

სი

ფაიფური დ-13,7 სმ სხ-628 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 101 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1175 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი თეფში XIX ს. ფაიფური დ-25 სმ სხ-629 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1149 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1176 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი დანა, ჩანგალი, კოვზი XIX ს. ლითონი, ვერცხლი სიგრძე: 24 სმ, 21 სმ, 21 სმ სხ-630 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1301, 

1302, 1303

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1177 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი შანდალი XIX ს. ლითონი, ბროლი h- 49 სმ  სხ-631 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 361 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



1178 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სადილის სერვიზის ნაწილი – 

სასოუსე

XIX ს. ფაიფური სიგრძე 33 სმ სხ-632 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1147 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1179 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ზარი დეკორატიული XIX ს-ის 

ბოლო - 

XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ბროლი 12X13 სმ,  სიგრძე 24 სმ  სხ-633 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 362 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1180 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი შანდალი (2 ცალი) XIX ს. ლითონი h-7 სმ  სხ-634 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№№ 99, 100 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1181 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ჩაის სერვიზის ნაწილები (5 

ცალი)

XIX ს. ფაიფური დ-21სმ, დ- 17.5 სმ, დ-9 სმ სხ-635 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№№ 1056, 

1057

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1182 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სერვიზის ნაწილები (5 ცალი), XIX ს-ის 

ბოლო-

XX ს-ის 

დასაწყი

სი 

ფაიფური 13X24 სმ,  8X23X16 სმ,  h-8 სმ სხ-636 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 

194,195,368, 

369, 381

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1183 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდა XIX ს. ხე დ-52 სმ სხ-637 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1523ა მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1184 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სატევარი (რაპირა) XIX ს. ფოლადი, ლითონი სიგრძე 76 სმ სხ-638 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1078 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1185 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ხელჩანთა XIX ს. ტყავი, ქსოვილი, ძაფი 18X28 სმ  სხ-639 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 337 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1186 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდის სუფრა XIX ს. ქსოვილი 180X150 სმ სხ-640 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 902 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1187 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სუფრა XIX ს. ქსოვილი 180X180 სმ სხ-641 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 901 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1188 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი კალეიდოსკოპი XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ხე, ლითონი, ოპტიკური მინა 48X31X28 სმ სხ-642 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 492 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1189 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ხალიჩა XIX ს-ის 

II 

ნახევარ

ი

ბამბა, შალი 420X167 სმ  სხ-643 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1236 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1190 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ხალიჩა XIX ს-ის 

ბოლო-

XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ბამბა, შალი 470X185 სმ სხ-644 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1070 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1191 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდის სუფრა XIX ს. ქსოვილი, ნაქარგობა 140X103 სმ სხ-645 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 828 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1192 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ხალიჩა XIX ს. ბამბა, შალი 356X182 სმ  სხ-646 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1089 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1193 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი „მადონა“ XIX ს. ტილო, ზეთი 76X60 სმ  სხ-647 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 418ა მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1194 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი „პეიზაჟი“ XIX ს. სპილენძი, ზეთი 10X10 სმ  სხ-648 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 67 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



1195 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი „პეიზაჟი“ XIX ს. სპილენძი, ზეთი  10X10 სმ  სხ-649 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 97 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1196 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი „პეიზაჟი“ XIX ს. ტილო, ზეთი 25X32 სმ სხ-650 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 420 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1197 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ანა ბაგრატიონის მოსაცმელი XIX ს. მაუდი, ხავერდი, ფარჩა 83X114 სმ  სხ-651 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1294 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1198 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ხალიჩა XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ბამბა, შალი 325X238 სმ  სხ-652 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1764 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1199 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ანა ბაგრატიონის მარაო XIX ს. სირაქლემას ბუმბული, 

ძვალი

39 სმ სხ-653 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1494 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1200 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი თარი XIX ს. კავკასია სიგრძე 67 სმ სხ-654 ალ. ჭავჭავაძის 

სახლ–მუზეუმი

№ 1559 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1201 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ძაღლის ფიგურა „პუდელი“ XIX ს-ის 

II ნახ.

გერმანია ბრინჯაო h-44.5 სმ. სადგამი 30X21 სმ სხ-426 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№1292 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1202 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი თუთიყუშის ფიგურა XIX ს-ის 

ბოლო

გერმანია ფაიფური, ლითონი h-30 სმ  სხ-427 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№1472 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1203 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი დეკორატიული წყვილი 

ლარნაკი

XIX ს-ის 

ბოლო

ევროპა ფაიფური h-105 სმ, დ-48 სმ სხ-428 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№09622, 

№06292

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1204 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი დეკორატიული ლარნაკი XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ჩინეთი ქაშანური h-105სმ, დ-40 სმ სხ-429 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№06382 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1205 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ლარნაკი XIX ს-ის 

ბოლო

იაპონია ფაიფური h-105სმ, დ-40 სმ სხ-430 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№06472 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1206 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ამურის ფიგურა (წყვილი) XIX ს-ის 

II  ნახ.

საფრანგეთი ფაიფური h-45 სმ სხ-431 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№07773, 

№07683

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1207 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ბაღში დასადგამი 

დეკორატიული სკამები (7 ცალი, 

სხვადასხვა, ერთ-ერთი 

ოთხკუთხა)

XIX ს-ის 

II  ნახ.

იაპონია და 

ჩინეთი
ფაიფური, ქაშანური h-50 სმ (2 ც.), h-52 სმ (3 ც.), სხ-432 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№00973, 

№00883, 

№08673, 

№09123, 

№09033, 

№00752, 

№00932

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1208 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ბილიარდის მაგიდა XX ს-ის 

დასაწყი

სი

რუსეთი ხე, მარმარილო, მაუდი 380X190 სმ, სიმაღლე - 92 სმ. სხ-433 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№1742 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1209 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ბიურო (სეკრეტერი) 

ნაპოლეონის

XIX ს. საფრანგეთი წითელი ხე, ტყავი, ბრინჯაო 100X81 სმ სხ-434 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№4802 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1210 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი 1. საძინებელი გარნიტური 

(საწოლი და 2 კარადა) 2. ტუმბო 

მარმარილოს დაფით 3. სკამი 

(პუფი, უზურგო, დაბალი)

XIX ს-ის 

II  ნახ.

ბალტიისპირეთი 1. არყის ხე 2. არყის ხე, 

მარმარილო 3. არყის ხე, 

ქსოვილი

1)126X103X235 სმ. 113X240 სმ, h-

120 სმ 2)85X46X41სმ. 

3)47X52X37 სმ.

სხ-435 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

1)№04892№

05111, 

№02451 

2)№05021 

3)№05291

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1211 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი კონსოლი XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ხე, ფაიფური h-99 სმ სხ-436 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



1212 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მცირე  ზომის კუთხის კარადა 

„ბულის“ სტილში (წყვილი)

XIX ს-ის 

II  ნახ.

საფრანგეთი ხე, ბრინჯაო, ქსოვილი h-93 სმ სხ-437 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№08853 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1213 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდა (2 ცალი - სამფეხზე, 

მრგვალი და ოთხფეხზე, 

ოვალური), შავი მარმარილოს 

ინკრუსტირებული დაფით და 

მოხატულობით

XX ს-ის 

დასაწყი

სი

რუსეთი ხე, მარმარილო 1)h-74 სმ, 2)75X80X55 სმ. სხ-438 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№04881, 

№04791

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1214 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ბუხრის საათი (მარმარილოს 

სვეტებზე)

XIX ს-ის 

II  ნახ.

საფრანგეთი ბრინჯაო, მარმარილო, 

მინანქარი

h-66 სმ სხ-439 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№07593 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47
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1215 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი კონსოლი (წყვილი) XIX ს-ის 

II  ნახ.

რუსეთი ხე, ორფეროვანი h-100 სმ სხ-440 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№01922, 

№02012

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1216 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდა (პეტრე პირველის 

მაგიდა)

XIX ს-ის I  

ნახ

რუსეთი ხე 135X90 სმ სხ-441 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№06333 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1217 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სავარძელი ორმაგი 

დასაჯდომით და ერთი 

ზურგით, აღმოსავლური 

ფარდაგით გადაკრული 

(,,გაბუტული შეყვარებულები")

XIX ს. რუსეთი ხე, ქსოვილი (გობელენი) 90X120 სმ სხ-442 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№02541 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

1218 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდა, სკამი XX ს-ის 

დასაწყი

სი

ჩინეთი ხე 78X37X51სმ, h-70 სმ სხ-443 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№02361 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1219 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სკამები (6 ცალი) XX ს. აღმოსავლეთი 

(ირანულის 

მიბაძვით)

ხე, ტყავი h-50 სმ, დ-56 სმ სხ-444 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№05032, 

№04982, 

№05212, 

№05122

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1220 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდა დეკორატიული 

(ნაპოლეონის)

XIX ს-ის I 

ნახ.

საფრანგეთი ბრინჯაო, გრანიტი 77X100 სმ სხ-445 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№02732 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1221 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი 1. სავარძელი (ირანის შაჰის), 2. 

შირმა(თეჯირი), აღმოსავლური, 

სამნაწილიანი, 3. სკამი (რბილი 

დასაჯდომით)

XIX ს-ის 

ბოლო

1) ირანი           2) 

ირანი            3) 

ჩინეთი

1. კაკლის ხე, ქსოვილი 

(აბრეშუმი) 2. ხე 3.კაკლის ხე, 

ქსოვილი

1)h-150 სმ, h-170 სმ, 3)h-50 სმ სხ-446 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

1.№06153 

2.№08778 

3.№05471

მინისტრის ბრძ. 
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1222 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი თაროედი (სწორკუთხა, სამი ღია 

თაროთი, ასახდელი თავით)

XX ს. რუსეთი ხე h-200 სმ სხ-447 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№05381 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1223 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სავარძელი (მიმაგრებული 

მოძრავი ოთხკუთხა მაგიდითა 

და ფეხის დასდები პუფით)

XX ს. რუსეთი   ხე, ტყავი h-150 სმ, მაგიდის ზომა - 35X31 

სმ.
სხ-448 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№03992 მინისტრის ბრძ. 
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1224 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სავარძელი XX ს. რუსეთი ხე, ტყავი h-150 სმ სხ-449 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№05302 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1225 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი სკამი ბაღის (2 ცალი) XX ს. ქვა h-50 სმ სხ-450 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1226 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ქანდაკება „ვენერა“ (ანტიკური 

ქანდაკების მცირე ზომის ასლი)

XIX ს. იტალია მარმარილო სხ-451 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1227 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ბილიარდის ბურთების მაგიდა 

(16 ცალი ბურთით) და კიების 

კარადა

XX ს-ის II 

ნახ.

რუსეთი ხე 71X61, h-80 სმ.         181X135, h-

30 სმ.
სხ-452 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№02828, 

№06551

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



1228 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ბუხარი (მწვანე ფერის 

შორენკეცებით, ბუს ფიგურით 

თავზე და ფასადზე იმ 

ცხოველების გამოსახულებებით, 

რომლებიც იმ პერიოდში 

ბორჯომში ბინადრობდნენ)

XX ს-ის 

დასაწყი

სი

შორენკეცი  343X66X123 სმ. სხ-463 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№3313 მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

1229 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ბუხარი (აღმოსავლური კარვის 

ფორმის)

XX ს-ის I 

ნახ.

მარმარილო h-310 სმ სხ-464 ლიკანი, რომანოვების 

ყოფილი სასახლე

№07413 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47
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1230 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი სააღდგომო ბატკანი 1914-15 

წწ.

მუშამბა, ზეთი 42.2X51 სმ სხ-145 თ. კოპალეიშვილის 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1231 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი სოფლის ეზო 1913 წ. მუყაო, ზეთი 79X107 სმ სხ-147 შპს „ფინ-სერვისი XXI“ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1232 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მამალი და კრუხ-წიწილა XX ს. მუყაო, ზეთი 64.5X80 სმ სხ-151 ტარასაშვილების 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1233 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მწყემსი და შავი ბუღა 1915 წ. მუყაო, ზეთი 78X104.5 სმ სხ-156 ი. აბაშიძის ოჯახის 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1234 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ბიჭი ქართულ ნაციონალურ 

ტანსაცმელში

1910-12 

წწ.

მუშამბა, ზეთი 57X36 სმ სხ-160 შპს „ფინ-სერვისი XXI“ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1235 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ქალი ბაზრის სან.ინსპექტორი 1916 წ. მუყაო, ზეთი 80X100 სმ სხ-161 შპს „ფინ-სერვისი XXI“ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1236 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მოგზაურობა ჩარდახიანი 

ურმით

1909 წ. მუშამბა, ზეთი 70X90 სმ სხ-162 ს. ჭიაურელის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1237 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ნაბდიანი მწყემსი წითელ ფონზე 1906 წ. მუშამბა, ზეთი 100X50 სმ სხ-163 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1238 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი ლეჩაქიანი ქართველი ქალი 1907 წ. მუშამბა, ზეთი 130X105 სმ სხ-164 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1239 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი თელეთობა 1907 წ. მუშამბა, ზეთი 110X140 სმ სხ-165 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1240 სახვითი ხელოვნება ნ. ფიროსმანაშვილი მონადირე თოფითა და 

ხაფანგით

1907 წ. მუშამბა, ზეთი 127X104 სმ სხ-172 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1241 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი სპექ-

ტაკლისათვის  „ჩატეხილი 

ხიდი“

1951 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

30.5X42.5 სმ სხ-204 გ. ლოსაბერიძის 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

1242 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი 1915 წ. ტილო, ზეთი 30X140 სმ სხ-283 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1243 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ფერი და სივრცე 1927 წ. მუყაო, ზეთი 48X60 სმ სხ-284 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1244 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კომპოზიცია სახლებით 1922 წ. მუყაო, ზეთი  52X68 სმ სხ-285 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1245 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კომპოზიცია სახლით 1922 წ. მუყაო, ზეთი 52X68 სმ სხ-286 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1246 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი 1934 წ. ტილო, ზეთი 30X40 სმ სხ-287 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1247 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ფერი და სივრცე 1927 წ. მუყაო, ზეთი  48X60 სმ სხ-288 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1248 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ფერი და სივრცე 1927 წ. მუყაო, ზეთი  25X43 სმ სხ-289 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1249 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ფერი და სივრცე 1927 წ. მუყაო, ზეთი 45X60 სმ სხ-290 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1250 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ფერი და სივრცე 1927 წ. მუყაო, ზეთი  45X60 სმ სხ-291 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1251 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ფერი და სივრცე 1927 წ. მუყაო, ზეთი  45X60 სმ სხ-292 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1252 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ფერი და სივრცე 1927 წ. მუყაო, ზეთი  45X60 სმ სხ-293 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1253 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ფერი და სივრცე 1927 წ. მუყაო, ზეთი  45X60 სმ სხ-294 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1254 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ფერი და სივრცე 1927 წ. მუყაო, ზეთი 48X60 სმ სხ-295 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1255 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ფერი და სივრცე 1927 წ. მუყაო, ზეთი 45X60 სმ სხ-296 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1256 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ფერი და სივრცე 1927 წ. მუყაო, ზეთი 45X60 სმ სხ-297 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1257 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ფერი და სივრცე 1927 წ. მუყაო, ზეთი 45X60 სმ სხ-298 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1258 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ჩაის პლანტაციები 1934 წ. ტილო, ზეთი  30X40 სმ სხ-299 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1259 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ბრეტანის მოტივი 1921 წ. ტილო, ზეთი 120X100 სმ სხ-300 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07



1260 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე წითელი მთა 1944 წ. ტილო, ზეთი 92X119 სმ სხ-301 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1261 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი 1934 წ. ტილო, ზეთი  30X40 სმ სხ-302 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1262 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთის პეიზაჟი ციხე-

სიმაგრითა და მდინარით

1918 წ. ტილო, ზეთი            119X91 სმ სხ-303 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1263 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი 1915 წ. ტილო, ზეთი  30X40 სმ სხ-304 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1264 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი 1915 წ. ტილო, ზეთი 30X40 სმ სხ-305 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1265 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კომპოზიცია ორი ფიგუ-რით 

სერიიდან „კუბისტუ-რი   

კომპოზიციები“

1920 წ. მუყაო, ზეთი 53X61 სმ სხ-306 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1266 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი. წითელი გზა 1918 წ. მუყაო, ზეთი  63X84 სმ სხ-307 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1267 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე პეიზაჟი სერიიდან „კუბისტური 

კომპოზიციები“

1920 წ. მუყაო, ზეთი 53X61 სმ სხ-308 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1268 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე პეიზაჟი სერიიდან „კუბისტური 

კომპოზიციები“

1920 წ. მუყაო, ზეთი 53X61 სმ სხ-309 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1269 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე პეიზაჟი სერიიდან „კუბისტური 

კომპოზიციები“

1920 წ. მუყაო, ზეთი 53X61 სმ სხ-310 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1270 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ლარნაკი ლურჯი ვარდებით 

სერიიდან „კუბისტური 

კომპოზიციები“

1920 წ. მუყაო, ზეთი 53X61 სმ სხ-311 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1271 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კუბისტური კომპოზიცია 1920 წ. მუყაო, ზეთი 60X60 სმ სხ-312 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1272 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კუბისტური კომპოზიცია 1920 წ. მუყაო, ზეთი 53X61 სმ სხ-313 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1273 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კუბისტური კომპოზიცია 1920 წ. მუყაო, ზეთი 53X61 სმ სხ-314 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1274 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე კუბისტური ავტოპორტრეტი 1914 წ. ტილო, ზეთი 86X69 სმ სხ-315 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1275 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ავტოპორტრეტი ბროწეულებით 1913 წ. ტილო, ზეთი 103X70 სმ სხ-316 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1276 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთი. პეიზაჟი კოშკით 1934 წ. ტილო, ზეთი  30X40 სმ სხ-317 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1277 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ნატურმორტი 1920 წ. მუყაო, ზეთი 61X53 სმ სხ-318 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

1278 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ხიდი 1912 წ. ტილო, ზეთი  30X36 სმ სხ-319 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1279 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ფერადოვანი სილუეტები 

სივრცეში

1923 წ. ტილო, ზეთი  80X100 სმ სხ-320 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

1280 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ადამიანი და ხე 1924 წ. ტილო, ზეთი 52X45 სმ სხ-321 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1281 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ოკეანის სანაპიროზე 1921 წ. მუყაო, ზეთი 63X52 სმ სხ-322 ე. ანდრონიკაშვილი-

კაკაბაძის კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1282 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ავტოპორტრეტი XX ს. ტილო, ზეთი  42X36 სმ სხ-362 გ. ბარათაშვილის 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1283 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე მზიანი დღე 1918-19 

წწ.

მუყაო, ზეთი 23X17 სმ სხ-364 მ. ციციშვილის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1284 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პეიზაჟი XX ს. მუყაო, ზეთი 15X21 სმ სხ-365 მ. ციციშვილის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1285 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ავტოპორტრეტი XX ს. მუყაო, ტუში 16X22 სმ სხ-366 მ. ციციშვილის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1286 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე თოთია ჭინჭარაულის 

პორტრეტი

1919 წ. ქაღალდი, ფანქარი 23X18 სმ სხ-367 გ. ფარასტაშვილის 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1287 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე მწერალ არისტო ჭუმბაძის 

მეგობრული შარჟი

1918-19 

წწ.

ქაღალდი, გუაში, ტუში 23X16 სმ სხ-368 მ. ციციშვილის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1288 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე მწერალ გერონტი ქიქოძისა და 

პოეტ შალვა ამირეჯიბის  

შარჟები

1918-19 

წწ.

ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 16X16 სმ, სხ-369 მ. ქიქოძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1289 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პეიზაჟი 1918-19 

წწ.

მუყაო, ზეთი 17X24 სმ სხ-370 გ. ფარასტაშვილის 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1290 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ამირანის ლექსი (ილუსტრაცია) 1912 წ. ქაღალდი, ფაბნქარი 21X25 სმ სხ-371 დ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1291 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე შმაკოვის პორტრეტი 1915-17 

წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 36X27 სმ სხ-372 ვ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

1292 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე უცნობი მამაკაცის პორტრეტი 1915 წ. ქაღალდი, ფანქარი 41X32 სმ სხ-373 ვ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1293 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ახალგაზრდა ქალის პორტრეტი XX ს. ქაღალდი, ფანქარი 25X19 სმ სხ-374 ვ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07



1294 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ზამისლოვსკის პორტრეტი 1915-17 

წწ.

ქაღალდი, ტუში 35X26სმ სხ-375 ვ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1295 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ავტოპორტრეტი 1915 წ. ქაღალდი, ფანქარი 25X19 სმ სხ-376 ვ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1296 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პეიზაჟი 1919 წ. მუყაო, ზეთი 16.5X16.5 სმ სხ-377 მ. ციციშვილის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1297 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე კოტე მაყაშვილის პორტრეტი 1918-19 

წწ.

ქაღალდი, ტუში 18X15 სმ სხ-378 ვ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 
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1298 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე მწერალ თაგუნას პორტრეტი 

(შარჟი)

XX ს. ქაღალდი, ტუში 19X11 სმ სხ-379 ვ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 
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1299 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პარიზული ჩანახატი 1920 წ. მუყაო, გუაში 30X22 სმ სხ-380 მ. ქიქოძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47
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1300 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე მარტიროსოვას პორტრეტი 1915 წ. ქაღალდი, ფანქარი 41.5X32.5 სმ სხ-381 დ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47
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1301 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე შაუმიანის კარიკატურა 1915 წ. ქაღალდი, ტუში 19X14 სმ სხ-382 ვ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1302 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ანეტა ქიქოძის პორტრეტი 1919 წ. მუყაო, ზეთი 47X39 სმ სხ-383 გ. ნიკოლაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

1303 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე აჭარელი ქალი 1914 წ. ტილო, ზეთი 111X79 სმ სხ-384 ლ. ბარათაშვილის 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

1304 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ავტოპორტრეტი 1918 წ. ტილო, ზეთი 34X22 სმ სხ-385 მ. ქიქოძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

1305 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ხევსურის ტიპი 1919 წ. ქაღალდი, ფანქარი 20X14 სმ სხ-386 გ. ფარასტაშვილის 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1306 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე პეიზაჟი XX ს. ქაღალდი, ტუში 17.5X27 სმ სხ-387 ვ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 
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07.03.07

1307 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე უცნობი მამაკაცის შარჟი XX ს. ქაღალდი, ტუში 17X12 სმ სხ-388 ვ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1308 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე უცნობი მამაკაცის პორტრეტი 1915-17 

წწ.

ქაღალდი, ტუში 22X13 სმ სხ-389 მ. ციციშვილის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1309 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე ს. თიანეთი. წმ. გიორგის სახ. 

საყდრის ნანგრევი

1919 წ. ქაღალდი, ფანქარი 20X18 სმ სხ-390 ვ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 

№ 3/47

07.03.07

1310 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე უკრაინის წარმომადგენელი 1915 წ. ქაღალდი, ტუში 21.5X12.5 სმ სხ-391 ვ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 
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1311 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე მოხუცი აჭარელი 1919 წ. ქაღალდი, ფანქარი 27X16 სმ სხ-392 ვ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 
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1312 სახვითი ხელოვნება შ. ქიქოძე უცნობი მამაკაცის პორტრეტი 1912-14 

წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 25X16 სმ სხ-393 ვ. მიქელაძის კოლექცია მინისტრის ბრძ. 
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1313 სახვითი ხელოვნება  თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოკვეთილი“

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 24 X 27 სმ სხ-1040 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

3372ა მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113

05.10.07

1314 სახვითი ხელოვნება  თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოკვეთილი“

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 24.2 X25.2 სმ სხ-1041 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

3372ბ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113

05.10.07

1315 სახვითი ხელოვნება  ი. გამრეკელი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლატავრა“

1924 წ. ქაღალდი, გუაში 27 X18.5 სმ სხ-1052 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

944 მინისტრის ბრძ. 
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05.10.07

1316 სახვითი ხელოვნება  ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„შპიგელმენში“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 17.5 X26 სმ სხ-1053 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

846 მინისტრის ბრძ. 
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05.10.07

1317 სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი კოსტიუმის ესკიზი უცნობი 

სპექტაკლისათვის

1924 წ. ქაღალდი, გუაში 16.8 X12.5 სმ სხ-1056 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

904 მინისტრის ბრძ. 
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05.10.07

1318 სახვითი ხელოვნება  ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლატავრა“

1924 წ. ქაღალდი, გუაში 29 X12 სმ სხ-1055 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

945ა მინისტრის ბრძ. 
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05.10.07

1319 სახვითი ხელოვნება  ი. გამრეკელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლატავრა“

1924 წ. ქაღალდი, გუაში 29.5 X12 სმ სხ-1054 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

945ბ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113

05.10.07

1320 სახვითი ხელოვნება  მ. ტკაჩენკო დონ ეისებიოს კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

„ბოკაჩო“

1916 წ. ქაღალდი, გუაში 23.5X13 სმ სხ-1037 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

841 მინისტრის ბრძ. 
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1321 სახვითი ხელოვნება  მ. ტკაჩენკო კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩო“

1916 წ. ქაღალდი, გუაში 30X13 სმ სხ-1036 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

959 მინისტრის ბრძ. 
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1322 სახვითი ხელოვნება  მ. ტკაჩენკო კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩო“

1916 წ. ქაღალდი, გუაში 32X21 სმ სხ-1031 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

911 მინისტრის ბრძ. 
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1323 სახვითი ხელოვნება  მ. ტკაჩენკო კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩო“

1916 წ. ქაღალდი, გუაში 33X21 სმ სხ-1033 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

847 მინისტრის ბრძ. 
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1324 სახვითი ხელოვნება  მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩო“

1916 წ. ქაღალდი, გუაში 32.5X21 სმ სხ-1034 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

849 მინისტრის ბრძ. 
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1325 სახვითი ხელოვნება  მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩო“

1916 წ. ქაღალდი, გუაში 32.5X21 სმ სხ-1035 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

848 მინისტრის ბრძ. 
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05.10.07

1326 სახვითი ხელოვნება  მ. ტკაჩენკო კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩო“

1916 წ. ქაღალდი, გუაში 32X20 სმ სხ-1032 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

2119ა მინისტრის ბრძ. 
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1327 სახვითი ხელოვნება  მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩო“

1916 წ. ქაღალდი, გუაში, 35.5X25.5 სმ სხ-1038 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

2119ბ მინისტრის ბრძ. 
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05.10.07

1328 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი მზარეულის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „3 ბღენი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 36 X18.7 სმ სხ-1047 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

918ა მინისტრის ბრძ. 
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1329 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი ტიბულის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „3 ბღენი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 23.5X14 სმ სხ-1050 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

918ბ მინისტრის ბრძ. 
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1330 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი სუოკოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „3 ბღები“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24.5X14 სმ სხ-1051 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

918გ მინისტრის ბრძ. 
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1331 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი გვარდიელის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „3 ბღენი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 27.5X13.3 სხ-1049 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

918დ მინისტრის ბრძ. 
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1332 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ღამურა“

XX/I ქაღალდი, გუაში 31X22 სმ სხ-1048 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

850 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113
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1333 სახვითი ხელოვნება  ვ. მილაშევსკი დეკორაციის ესკიზი (ჩანახატი) 1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 26.7X22 სმ სხ-1023 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

934 მინისტრის ბრძ. 
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1334 სახვითი ხელოვნება  ვ. მილაშევსკი კოსტიუმის ესკიზი 1920 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

26X32.5 სმ სხ-1024 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

935 მინისტრის ბრძ. 
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1335 სახვითი ხელოვნება  ვ. მილაშევსკი დეკორაციის ესკიზი 1920 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

45.6X23 სმ სხ-1025 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

936ა მინისტრის ბრძ. 
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1336 სახვითი ხელოვნება  ვ. მილაშევსკი ჩანახატი 1920 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი 30.5X25.5 სმ სხ-1022 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

936ბ მინისტრის ბრძ. 
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1337 სახვითი ხელოვნება  ვ. მილაშევსკი კოსტიუმის ესკიზი 1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 16X28.5 სმ სხ-1026 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

937 მინისტრის ბრძ. 
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1338 სახვითი ხელოვნება  ვ. მილაშევსკი კოსტიუმის ესკიზი 1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 26X31.5 სხ-1027 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

938 მინისტრის ბრძ. 
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1339 სახვითი ხელოვნება  ვ. მილაშევსკი კოსტიუმის ესკიზი 1920 წ. ქაღალდი, აკკკვარელი, ტუში 26.5X22 სმ სხ-1028 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

2162 მინისტრის ბრძ. 
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1340 სახვითი ხელოვნება  ნ. უშინი დეკორაციის ესკიზი XX/I ქაღალდი, გუაში 4.5X12 სმ სხ-1018 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

903ა მინისტრის ბრძ. 
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1341 სახვითი ხელოვნება  ნ. უშინი დეკორაციის ესკიზი XX/I ქაღალდი, გუაში 7X12 სმ სხ-1019 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

903ბ მინისტრის ბრძ. 
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1342 სახვითი ხელოვნება  ნ. უშინი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინტერესთა 

თამაში“

1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი 13.5X21 სმ სხ-1016 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

949 მინისტრის ბრძ. 
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1343 სახვითი ხელოვნება  ნ. უშინი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვი „კეთილი 

მეფუნთუშე“

1921 წ. ქაღალდი, გუაში 23X24 სმ სხ-1017 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

954 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113

05.10.07

1344 სახვითი ხელოვნება  მ. შავიშვილი მუხომორის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 29X9.5 სმ სხ-1042 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

905ა მინისტრის ბრძ. 
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1345 სახვითი ხელოვნება  მ. შავიშვილი არტაშესისა და სერგის 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისდათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 22.5X13 სმ სხ-1044 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

905ბ მინისტრის ბრძ. 
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1346 სახვითი ხელოვნება  მ. შავიშვილი სპირიდონას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 23X19  სმ სხ-10443 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

905გ მინისტრის ბრძ. 
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1347 სახვითი ხელოვნება  მ. შავიშვილი ბიუტის, მეცნიერისა და 

გალაქტიონის კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 23.5X28  სმ სხ-1045 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

905დ მინისტრის ბრძ. 
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1348 სახვითი ხელოვნება  მ. შავიშვილი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„დეზერტიტკა“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22.5  სმ სხ-1046 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

905ე მინისტრის ბრძ. 
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1349 სახვითი ხელოვნება  ვ. სიმოვი „მშვენიერი ელენე“, ექსლიბრისი 1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ოქროსფერი ბრინჯაო

10X5.5 სმ სხ-1020 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

3510 მინისტრის ბრძ. 
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1350 სახვითი ხელოვნება  ა. ბოჟერიანოვი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინზორელი 

ცელქი ქალები“

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი 27.5X20.5 სმ სხ-1015 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

3511 მინისტრის ბრძ. 
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1351 სახვითი ხელოვნება  ვ. შუხაევი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 36X22.5 სმ სხ-1029 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

950ა მინისტრის ბრძ. 
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1352 სახვითი ხელოვნება  ვ. შუხაევი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 21.5X33 სმ სხ-1030 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

950ბ მინისტრის ბრძ. 
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1353 სახვითი ხელოვნება  ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი უცნობი 

სპექტაკლისათვის

1922 წ. ქაღალდი, გუაში 24X34.5 სმ სხ-1039 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

951 მინისტრის ბრძ. 
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1354 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი ურიადნიკის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „არსენას 

ლექსი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 29.8X18.7 სმ სხ-1065 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

857 მინისტრის ბრძ. 
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1355 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი(„ქეიფი 

მიკიტანთან“) სპექტაკლისათვის 

„არსენას ლექსი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 23X30 სმ სხ-1068 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

859 მინისტრის ბრძ. 
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1356 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი მეეტლის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის არსენას 

ლექსი

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 29X20 სმ სხ-1064 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

858 მინისტრის ბრძ. 
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1357 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი ოფიცრის კოსტუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „არსენას 

ლექსი”

1931 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29.5X20 სმ სხ-1066 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

930ა მინისტრის ბრძ. 
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1358 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი ფარსადანის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „არსენას 

ლექსი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 29.8X21 სმ სხ-1067 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

930ბ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113

05.10.07

1359 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „არსენას 

ლექსი“

1931 წ. ქაღალდი, გუაში 27.3X36 სმ სხ-1069 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

930გ მინისტრის ბრძ. 
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1360 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი ვაჟას მეგობრის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

„ლამარა“

1926 წ. ქაღალდი, აკვარელი 32.5X24.7 სმ სხ-1059 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

3369 მინისტრის ბრძ. 
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1361 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი ღანიშის კოსიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლამარა“

1926 წ. ქაღალდი, აკვარელი 32.5X24.7 სმ სხ-1058 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

3370 მინისტრის ბრძ. 
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1362 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი ზვიადის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის „ლამარა“

1926 წ. ქაღალდი, აკვარელი 33X24.5 სმ სხ-1057 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

3371 მინისტრის ბრძ. 
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1363 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათის „ლამარა“

1926 წ. ქაღალდი, გუაში 41X29.5  სმ სხ-1063 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

865 მინისტრის ბრძ. 
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1364 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლამარა“

1926 წ. ქაღალდი, გუაში 38X28.5  სმ სხ-1062 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

932ა მინისტრის ბრძ. 
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1365 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლამარა“

1926 წ. ქაღალდი, გუაში 38X28.5 სმ სხ-1061 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

932ბ მინისტრის ბრძ. 
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1366 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლამარა“

1926 წ. ქაღალდი, გუაში 38X28.5 სმ სხ-1060 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

932გ მინისტრის ბრძ. 
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05.10.07

1367 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი დადგმის გეგმა 

სპექტაკლისათვის „არშილ 

მალალანი“

1933 წ. ქაღალდი, კალამი, მელანი 41.5X29 სმ სხ-1070 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

909 მინისტრის ბრძ. 
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1368 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი ორი ფაშისტის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრირი“

1933 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 30X19 სმ სხ-1072 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

860 მინისტრის ბრძ. 
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05.10.07

1369 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის „ჯოი სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი 36X23.5 სმ სხ-1071 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

861 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113

05.10.07



1370 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი კონფერანსიეს კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისთვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 30X20 სმ სხ-1074 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

862 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113
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1371 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 30X2.0 სმ სხ-1073 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

863 მინისტრის ბრძ. 
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1372 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი ფანის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისატვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21.5 სმ სხ-1075 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

864 მინისტრის ბრძ. 
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1373 სახვითი ხელოვნება  მ. დომრაჩოვი ტიპაჟების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კეთილი 

მეფუნთუშე“

1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი 40X63.5  სმ სხ-1021 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

948 მინისტრის ბრძ. 
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1374 სახვითი ხელოვნება  ვ. ჯაფარიძე „ძველი ყვარლის გარეუბანი“ XX/II ქაღალდი, აკვარელი 65X45 სმ სხ-1098 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

3421 მინისტრის ბრძ. 
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1375 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი „კოტე მარჯანიშვილის 

პორტრეტი“

1958 წ. ქაღალდი, ფანქარი 54X41 სმ სხ-1099 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

2060 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113
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1376 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი პროგრავა რუსთაველის 

თეატრის სპექტაკლისა 

„მალშტრემი“

1924-25 

წწ.

ქაღალდი 41.6X23.4 სმ სხ-1087 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

2880 მინისტრის ბრძ. 
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1377 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი პროგრამა მოსკოვის 

თავისუფალი თეატრის 

სპექტაკლისა „ყვითელი კოფთა“

1914 წ. ქაღალდი 24X18 სმ სხ-1089 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

438 მინისტრის ბრძ. 
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1378 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი აფიშა მოსკოვის ოპერის 

თეატრის სპექტაკლისა „ღამურა“

XX/I ქაღალდი 50X80 სმ სხ-1079 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

2852ბ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113
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1379 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი პროგრამა თბილისის ახალი 

თეატრის სპექტაკლისა 

„ყვითელი კოფთა“

XX/I ქაღალდი 12.8X34.5 სმ სხ-1097 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

2853 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113
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1380 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი პროგრამა რუსთაველის 

თეატრის სპექტაკლისა 

„გააზნაურებული მდაბიო“

1924-25 

წწ.

ქაღალდი 37.7X23.5 სმ სხ-1088 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

2881 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113

05.10.07

1381 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი აფიშა მოსკოვის სამხატვრო 

თეატრის სპექტაკლისა 

„ცხოვრების კლანჭებში“

XX/I სპილენძი 18.8X11.6 X0.5 სმ სხ-1095 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

1343 მინისტრის ბრძ. 
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1382 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი აფიშა მოსკოვის თავისუფალი 

თეატრის სპექტაკლისა 

სოროჩინცის ბაზრობა“

1913 წ. ქაღალდი 48.5X15.9 სმ სხ-1085 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

2879 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113
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1383 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი აფიშა ქუთაის-ბათუმის სახ. 

თეატრის მარჯანიშვილის 

ხელმძღვანელობით

1928-29 

წწ.

ქაღალდი 18X22 სმ სხ-1081 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

412 მინისტრის ბრძ. 
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1384 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი აფიშა სოლოვცოვის თეატრის 

სპექტაკლისა „ლურჯი 

ფრინველი“

XX/I ქაღალდი 100X60 სმ სხ-1076 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

460 მინისტრის ბრძ. 
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1385 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი აფიშა მოსკოვის თავისუფალი 

თეატრის სეზონის სავარაუდო 

რეპერტუარის შესახებ

1913-14 

წწ.

ქაღალდი 81X27.5  სმ სხ-1086 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

2844 მინისტრის ბრძ. 
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05.10.07

1386 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი აფიშა პეტროგრადის კომიკური 

ოპერისა და ოპერეტის თეატრის 

რეპერტუარის, მონაწილეებისა 

და სეზონის გახსნის შესახებ 

განცხადებით

1920 წ. ქაღალდი 79X75 სმ სხ-1084 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

2845ა მინისტრის ბრძ. 
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05.10.07

1387 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი აფიშა პეტროგრადის კომიკური 

ოპერისა და ოპერეტის თეატრის 

რეპერტუარის, მონაწილეებისა 

და სეზონის გახსნის შესახებ 

განცხადებებით

1920 წ. ქაღალდი 79X75 სმ სხ-1096 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

2845ბ მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113

05.10.07

1388 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი აფიშა ქუთაის-ბატუმის 

სახელმწიფო დრამის თეატრის 

რეპერტუარისა

XX/I ქაღალდი 138X90 სმ სხ-1083 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

2849 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113

05.10.07

1389 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი აფიშა მოსკოვის „თავისუფალი 

თეატრის“ სპექტაკლისა 

„სოროჩინის ბაზრობა“

1913-14 

წწ.

ქაღალდი 30X85  სმ სხ-1093 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

2850 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113

05.10.07



1390 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი ქართული თეატრის მანიფესტი 

№1

1924 წ. ქაღალდი 31.9X19.4 სმ სხ-1091 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

369ა მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113

05.10.07

1391 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი აფიშა რუსთაველის თეატრის 

გასტროლებისა

1923 წ. ქაღალდი 18X24 სმ სხ-1090 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

642ბ მინისტრის ბრძ. 
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05.10.07

1392 ბეჭვდითი გამოცემა უცნობი აფიშა თბილისის რუსთაველის 

სახ. გასტროლების დასის 

წევრთა გამოსახულებებით

1925-26 

წწ.

ქაღალდი 60X100 სმ სხ-1077 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

642 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113
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1393 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი კვერცხი სააღდგომო X I X- X X 

სს.

ვერცხლი, მინანქარი (84 გრ) სხ-1078 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

1360 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113

05.10.07

1394 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი კულა 1922 წ. ხე, ვერცხლი (501.57 გრ, სინჯი 875) სხ-1082 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

1353 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113

05.10.07

1395 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი ჯიბის საათი „ბრეგეტი“ X X ს. ოქრო (125.2 გრ, სინჯი 750) სხ-1080 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

1352 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/113

05.10.07

1396 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი პირადი საბეჩდავი 

ინიციალებით „К.М.

1908 წ. ვერცხლი (3.98 გრ, სინჯი 916) სხ-1094 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

1350 მინისტრის ბრძ. 
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1397 ისტორიულ პირთა 

მოღვაწეობასთან 

დაკავშირებული ნივთი

უცნობი მაგიდა ფიგურული ფეხებით X I X- X X 

სს.

ხე 15040 სმ სხ-1092 ქ. ყვარელის კოტე 

მარჯანიშვილის სახლ-

მუზეუმი

31X38 მინისტრის ბრძ. 
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1398 არქეოლოგიური უცნობი კილიკი ძვ.წ. V ს. ვანი ვერცხლი პირის დმ. 13.1სმ, ძირის დმ. 

5.5სმ, სიმაღლე 8სმ, წონა 

275გრ.

არ-324 სემ. ოქროს ფონდი სეიფი № 

95, 

საინვენტარ

ო № 10-

975:99

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1399 არქეოლოგიური უცნობი კილიკი ძვ. წ. 

IVს.

კოლხეთი ვერცხლი პირის დმ. 11.2სმ, ძირის დმ. 

5.9სმ, სიმაღლე 6.8სმ, წონა 

275გრ.

არ-325 სემ. ოქროს ფონდი სეიფი № 

95, 

საინვენტარ

ო № 10-

975:100

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1400 არქეოლოგიური უცნობი სიტულა ძვ.წ. V ს. ვანი ვერცხლი პირის დმ.; 11.9სმ.; სიმაღლე: 

10.9სმ., რგოლის დმ. 8.8სმ, 

სადგარის დმ. 9.4სმ, წონა 

711.5გრ.

არ-326 სემ. ოქროს ფონდი სეიფი № 

95, 

საინვენტარ

ო № 10-

975:102

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1401 არქეოლოგიური უცნობი მძივები (წყვილი, 2 ცალი) ძვ.წ. V ს. ვანი ვერცხლი სიგრძე 3.9სმ, სიმაღლე 2.8სმ, 

წონა 31.2გრ.
არ-327 სემ. ოქროს ფონდი სეიფი № 

95, 

საინვენტარ

ო № 10-

975:84

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1402 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ. V ს. ვანი ვერცხლი სიგრძე 37სმ, წონა 102.5 გრ. არ-328 სემ. ოქროს ფონდი სეიფი № 

95, 

საინვენტარ

ო № 10-

975:83

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1403 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი ძვ.წ. V ს. ვანი ვერცხლი სიგრძე 142სმ, წონა 121.75 გრ. არ-329 სემ. ოქროს ფონდი სეიფი № 

95, 

საინვენტარ

ო № 10-

975:79

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1404 არქეოლოგიური უცნობი მძივები ძვ.წ. V ს. ვანი ვერცხლი სიგრძე 146სმ, დიამეტრი 0.7სმ, 

წონა 54.66გრ.
არ-330 სემ. ოქროს ფონდი სეიფი № 

95, 

საინვენტარ

ო № 10-

975:74

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1405 არქეოლოგიური უცნობი კოვზი ძვ.წ. V ს. ვანი ვერცხლი სიგრძე 18.2სმ, დმ. 3.41სმ, წონა 

52.28გრ.
არ-331 სემ. ოქროს ფონდი სეიფი № 

95, 

საინვენტარ

ო № 10-

975:104

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07



1406 არქეოლოგიური უცნობი დიადემა ძვ.წ. V ს. ვანი ვერცხლი დმ. 21სმ, ფირფიტის სიმაღლე 

4.2სმ, წონა 76.58გრ.
არ-332 სემ. ოქროს ფონდი სეიფი № 

95, 

საინვენტარ

ო № 10-

975:94

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1407 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯურები (სამი ცალი) ძვ.წ. V ს. ვანი ვერცხლი დიამეტრი 6 სმ, საერთო წონა 

58.84გრ.(20.96გრ, 19.81გრ, 

18.07გრ.)

არ-333 სემ. ოქროს ფონდი სეიფი № 

95, 

საინვენტარ

ო № 10-

975:95

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1408 არქეოლოგიური უცნობი პატერის სახელური ძვ.წ. V ს. ვანი ბრინჯაო სიგრძე: 19 სმ,მაქსიმალური 

სიგანე: 8.3 სმ, მინიმალური 

სიგანე: 1.5 სმ, წონა: 267გრ.

არ-334 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო № 10-

975:97

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1409 არქეოლოგიური უცნობი ოინოხოია ძვ.წ. V ს. ვანი ბრინჯაო სიმაღლე:22სმ, ძირის 

დიამეტრი: 9.2სმ, წონა: 772გრ.
არ-335 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო № 10-

975:89

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1410 არქეოლოგიური უცნობი ჭურჭელი ძვ.წ. V ს. ვანი მინა სიმაღლე: 13.5სმ, 

დიამეტრი:7.5სმ, წონა: 

171.1გრ.

არ-336 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო № 10-

975:124

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1411 არქეოლოგიური უცნობი ამფორისკი ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი მინა სიმაღლე: 8.6 სმ, პირის 

დიამეტრი: 3 სმ, უდიდესი 

დიამეტრი: 5.3 სმ, წონა: 63.7 

გრ.

არ-337 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო № 11-

974:48

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1412 არქეოლოგიური უცნობი ალაბასტრონი ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი მინა სიგრძე: 7.5სმ, სიგანე, 

მაქსიმალური: 1.5სმ, მინ: 1.3სმ, 

წონა: 23.7გრ.

არ-338 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო № 11-

974:51

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1413 არქეოლოგიური უცნობი ოინოხოია ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი მინა სიმაღლე: 11სმ, დიამეტრი: 6სმ, 

ძირის დიამეტრი: 3.3სმ, წონა: 

109.1გრ.

არ-339 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო № 11-

974:50

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1414 არქეოლოგიური უცნობი ამფორისკი ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი მინა სიმაღლე: 8სმ, დიამეტრი 5.3სმ, 

წონა: 54.4გრ.
არ-340 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო № 11-

974:47

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1415 არქეოლოგიური უცნობი მძივები ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი მინა სიგრძე: 766სმ, წონა 379.9გრ არ-341 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო № 13-

2007:17

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1416 არქეოლოგიური უცნობი მძივები ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი მინა, პასა სიგრძე: 694სმ, წონა 139.4გრ არ-342 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო № 13-

2007:18

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1417 არქეოლოგიური უცნობი სარტყელი ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ვერცხლი სიმაღლე: 10.8სმ; 

სიგრძე:85.2სმ; წონა:337.4გრ.
არ-343 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო №24-

2006:28

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1418 არქეოლოგიური უცნობი სანელსაცხებე ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ვერცხლი სიმაღლე: 7.4.;მაქსიმალური 

სიგანე: 5.8სმ.; წონა: 21.3გრ.
არ-344 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო №24-

2006:8

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1419 არქეოლოგიური უცნობი ფიალა ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ვერცხლი დიამეტრი: 12.5სმ.; სიმაღლე: 

3.1სმ.; წონა: 40.42გრ.
არ-345 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო №24-

2006:4

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1420 არქეოლოგიური უცნობი ფიალა ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ვერცხლი დიამეტრი: 12,5სმ.; სიმაღლე: 

3,2სმ.; წონა: 54,370გრ.
არ-346 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო №24-

2006:3

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1421 არქეოლოგიური უცნობი ვაზა ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ვერცხლი მუცლის დიამეტრი: 9,9სმ.; 

პირის დიამეტრი: 7,4სმ.; 

სიმაღლე: 9,3სმ.; წონა: 

131,69გრ.

არ-347 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო №24-

2006:9

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1422 არქეოლოგიური უცნობი ჩამჩა ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ვერცხლი სიგრძე: 25,1სმ.; დიამეტრი: 

4,6სმ.; წონა: 73,94გრ.
არ-348 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო №24-

2006:7

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07



1423 არქეოლოგიური უცნობი სიტულა ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ვერცხლი სიმაღლე: 13,5სმ.; დიამეტრი: 

19,5სმ.; წონა: 778,7გრ.
არ-349 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო №24-

2006:1

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1424 არქეოლოგიური უცნობი საბეჭდავი ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ქალცედონი სიმაღლე: 3,1სმ.; სიგანე: 2,5სმ.; 

წონა: 26, 475გრ.
არ-350 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო №13-

2007:53

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1425 არქეოლოგიური უცნობი ლეკითოსი ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი თიხა სიმაღლე: 11,5სმ.; მუცლის 

დიამეტრი: 23,8სმ.; ძირის 

დიამეტრი: 5,3სმ.; წონა: 

108,255გრ.

არ-351 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო №13-

2007:11

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1426 არქეოლოგიური უცნობი ამფორა ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ტერაკოტა სიმაღლე: 91სმ.; მაქს. 

დიამეტრი: 34,5სმ.
არ-352 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო №13-

2007:13

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1427 არქეოლოგიური უცნობი სარკე ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ბრინჯაო დიამეტრი: 15,5სმ.; სიმაღლე: 

ო,3სმ.; წონა: 205,8გრ.
არ-353 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო №13-

2007:4

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1428 არქეოლოგიური უცნობი ფიალა ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ბრინჯაო დიამეტრი: 21სმ.; სიმაღლე: 

4,6სმ.;
არ-354 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო №13-

2007:3

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1429 არქეოლოგიური უცნობი სურა ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ბრინჯაო მუცლის დიამეტრი: 10,9სმ.; 

ძირის დიამეტრი: 6,3სმ.; 

სიმაღლე: 20სმ.; წონა: 299,2გრ.

არ-355 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო №13-

2007:1

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1430 არქეოლოგიური უცნობი სალესი ქვა ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ოქრო, რიყის ქვა სიგრძე: 14,4სმ.; სიგანე: 1,8სმ.; 

წონა: 63,054გრ.
არ-356 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი  

№95, 

საინვენტარ

ო №10-

975:8

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1431 არქეოლოგიური უცნობი მონეტა ძვ.წ. IV 

ს.

მაკედონია ოქრო დიამეტრი: 1,6სმ.; წონა: 

8,560გრ.
არ-357 სემ, ნუმიზმატიკის 

განყოფილების განძების 

ფონდი

საინვენტარ

ო № 14646

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1432 არქეოლოგიური უცნობი ამფორა ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ტერაკოტა სიმაღლე: 58სმ.; დიამეტრი: 

30,5სმ.
არ-358 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო№ 10-

975:21

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1433 არქეოლოგიური უცნობი ამფორა ძვ.წ. IV 

ს.

ვანი ტერაკოტა სიმაღლე: 64სმ.; მაქსიმალური 

დიამეტრი: 32სმ.
არ-359 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო№ 10-

975:32

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1434 არქეოლოგიური უცნობი კილიკი ძვ.წ. I I 

Iს.

ვანი ვერცხლი სიმაღლე: 11,3სმ.; დიამეტრი: 

13,7სმ.; ძირის დიამეტრი: 

5,4სმ. წონა: 366გრ.

არ-360 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი № 14-

57:7

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1435 არქეოლოგიური უცნობი ქანდაკება(ქალღმერთი ნიკეს 

გამოსახულება)

ძვ.წ. I I 

Iს.

ვანი ბრინჯაო სიმაღლე: 22სმ.; სიგანე: 19სმ.;  

წონა: 10417გრ.
არ-361 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო№ 10-

975:186(a)

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1436 არქეოლოგიური უცნობი ქანდაკება (პირღია პანის 

გამოსახულება)

ძვ.წ. I I 

Iს.

ვანი ბრინჯაო სიმაღლე 13სმ.; დიამეტრი: 

6სმ.; სიგანე: 9,8სმ.; წონა: 

694გრ.

არ-362 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო№ 10-

975:186(b)

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1437 არქეოლოგიური უცნობი ქანდაკება ( პანის თავის 

გამოსახულება)

ძვ.წ. I I 

Iს.

ვანი ბრინჯაო სიმაღლე: 12,4სმ.; სიგანე: 

10,5სმ.; დიამეტრი: 5,6სმ.; 

წონა: 687, 1გრ.

არ-363 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო№ 10-

975:186(c)

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1438 არქეოლოგიური უცნობი ქანდაკება ( მენადის თავის 

გამოსახულება)

ძვ.წ. I I 

Iს.

ვანი ბრინჯაო სიმაღლე: 12სმ.; სიგანე: 12სმ.; 

დიამეტრი: 4,5სმ.; წონა: 633გრ.
არ-364 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო№ 10-

975:186(e)

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1439 არქეოლოგიური უცნობი ქანდაკება (არწივის 

გამოსახულებით)

ძვ.წ. I I 

Iს.

ვანი ბრინჯაო სიმაღლე: 18,6სმ.; სიგანე: 15სმ.; 

დიამეტრი: 17სმ.; წონა: 

2093გრ.

არ-365 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო№ 10-

975:186(f)

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1440 არქეოლოგიური უცნობი სადგრები (სამი წყვილი, 

კლანჭების ფორმის)

ძვ.წ. I I 

Iს.

ვანი ბრინჯაო სიმაღლე: 6სმ.; სიგანე: 7სმ.; 

დიამეტრი: 8,3სმ.
არ-366 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო№ 10-

975:186(g)

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07



1441 არქეოლოგიური უცნობი სატირის მცირე ზომის ქანდაკება ძვ.წ. I I 

Iს.

ძველი 

საბერძნეთი
ბრინჯაო ყელზე და ხელებზე ოქროს 

რგოლებით შემკული. 

სიმაღლე: 20,8სმ.; სიგანე: 

21,1სმ.; წონა: 828,7 გრ.

არ-367 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი №95; 

საინვენტარ

ო № 13-

2007:54

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1442 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური მონეტები (10 ცალი) ძვ. წ. 

IVს.

 კოლხეთი ვერცხლი დიამეტრი: 1,2სმ. არ-368 სემ, ოთარ 

ლორთქიფანიძის ვანის 

არქეოლოგიური მუზეუმი

საინვენტარ

ო № 13-

2007:55 

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1443 არქეოლოგიური უცნობი წითლად მოხატული დოქი ძვ. წ. 

IVს. 

მეორე 

ნახევარ

ი

ადგილი 

დაუზუსტებელი
თიხა სიმაღლე: 16,5სმ.; პირის 

დიამეტრი: 5,5სმ.; ძირის 

დიამეტრი: 7სმ.

არ-368 სემ, ოთარ 

ლორთქიფანიძის ვანის 

არქეოლოგიური მუზეუმი

საინვენტარ

ო № 2:985-

627

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1444 არქეოლოგიური უცნობი შავლაკიანი კანთაროსი ძვ.წ. I I 

Iს.

ძველი 

საბერძნეთი/ათე

ნი

ბრინჯაო სიმაღლე: 6სმ.; სიგანე: 7სმ.; 

დიამეტრი: 8,3სმ.
არ-370 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი №95; 

საინვენტარ

ო № 2:985-

628

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1445 არქეოლოგიური უცნობი თიხის ჯამი ძვ. წ. 

IVს. 

მეორე 

ნახევარ

ი

ვანი თიხა სიმაღლე: 3,5სმ.; პირის 

დიამეტრი: 12,5სმ.; ძირის 

დიამეტრი: 7,2სმ.

არ-371 სემ, ოთარ 

ლორთქიფანიძის ვანის 

არქეოლოგიური მუზეუმი

 

საინვენტარ

ო № 2:985-

626

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1446 არქეოლოგიური უცნობი ოქრომკერდი ძვ.წ. I I I 

ს.

ვანი ოქრო წონა: 4,12გრ. არ-372 სემ, ოთარ 

ლორთქიფანიძის ვანის 

არქეოლოგიური მუზეუმი

საინვენტარ

ო № 1:985-

1008

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1447 არქეოლოგიური უცნობი მცირე ზომის ქანდაკება ძვ.წ. I I 

Iს. 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი

კოლხეთი ბრინჯაო, შემკული ოქროს 

საყურეებით, საკისრე 

რგოლითა და სამაჯურებით

სიმაღლე 18სმ. არ-373 სემ, ოთარ 

ლორთქიფანიძის ვანის 

არქეოლოგიური მუზეუმი

საინვენტარ

ო № 1:985-

992

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1448 არქეოლოგიური უცნობი ცული ძვ. წ. VIII-

VII სს.

კოლხეთი ბრინჯაო სიმაღლე: 24სმ. არ-374 სემ, ოთარ 

ლორთქიფანიძის ვანის 

არქეოლოგიური მუზეუმი

საინვენტარ

ო № 1:985-

40

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1449 არქეოლოგიური უცნობი ბრინჯაოს ტორსი ძვ. წ. II-I 

სს.

ადგილი 

დაუზუსტებელი
ბრინჯაო სიმაღლე: 105სმ.; სიგანე: 45 სმ.; 

სისქე: 25სმ.
არ-375 სემ, ოთარ 

ლორთქიფანიძის ვანის 

არქეოლოგიური მუზეუმი

საინვენტარ

ო № 2:996-

43

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1450 არქეოლოგიური უცნობი ურნალი ელინის

ტური 

ხანა

ადგილი 

დაუზუსტებელი
რკინა სიგრძე: 109სმ.; სიმაღლე: 45სმ.; 

დიამეტრი: მასრის: 30 სმ.
არ-376 სემ, ოთარ 

ლორთქიფანიძის ვანის 

არქეოლოგიური მუზეუმი

საინვენტარ

ო № 2:985-

24

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1451 არქეოლოგიური უცნობი ისრისპირები(4 ცალი) ძვ. წ. IV 

ს.

ადგილი 

დაუზუსტებელი
ბრინჯაო სიგრძე: 2,5-3სმ. არ-377 სემ, ოთარ 

ლორთქიფანიძის ვანის 

არქეოლოგიური მუზეუმი

საინვენტარ

ო № 2:985-

633

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1452 არქეოლოგიური უცნობი შუბისპირები (4 ცალი) ძვ. წ. VI 

ს.

 ადგილი 

დაუზუსტებელი
რკინა სიგრძე: 30-45 სმ. არ-378 სემ, ოთარ 

ლორთქიფანიძის ვანის 

არქეოლოგიური მუზეუმი

საინვენტარ

ო № 2:985-

629

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1453 არქეოლოგიური უცნობი ფიალა ძვ.წ. I I 

Iს.

ვანი ვერცხლი დიამეტრი: 17,3სმ.; ძირის 

დიამეტრი: 12,5სმ.; სიმაღლე: 

4სმ.; წონა: 60,636გრ.

არ-379 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი №95; 

საინვენტარ

ო № 14-

57:11

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1454 არქეოლოგიური უცნობი თასი ძვ. წ. IVს ვანი ვერცხლი დმ. 6,1სმ.; ყელის დმ. 5,3სმ.; 

სიგრძე 13სმ.; წონა: 120გრ.
არ-380 სემ, დედოფლის 

მინდვრის ფონდი

საინვენტარ

ო№ 10-

975:125

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1455 არქეოლოგიური უცნობი საკიდი ძვ.წ. I I I 

ს.

ვანი ოქრო, ძოწის თვლები, 

მინისებური მასალა

მაქსიმალური სიგრძე: 7,7სმ.; 

უდიდესი სიგანე: 3სმ.; წონა: 

31,283გრ.

არ-381 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი №95; 

საინვენტარ

ო № 14-

57:14

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1456 არქეოლოგიური უცნობი მძივები ძვ. წ. IV 

ს.

ვანი მინა სიგრძე: 825სმ, წონა 170.7გრ, არ-382 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი №95; 

საინვენტარ

ო №13-

2007:19

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07



1457 არქეოლოგიური უცნობი მძივები ძვ. წ. IV 

ს.

ვანი მინა სიგრძე: 122სმ, წონა 25.9გრ არ-383 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი №95; 

საინვენტარ

ო №13-

2007:20

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1458 არქეოლოგიური უცნობი მძივები ძვ. წ. IV 

ს.

ვანი მინა სიგრძე: 76სმ წონა 14.6გრ არ-384 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი №95; 

საინვენტარ

ო №13-

2007:21

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1459 არქეოლოგიური უცნობი მძივები ძვ. წ. IV 

ს.

ვანი მინისებური პასტა სიგრძე: 688სმ, წონა: 64.7გრ არ-385 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი №95; 

საინვენტარ

ო №13-

2007:27

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1460 არქეოლოგიური უცნობი მძივები ძვ. წ. IV 

ს.

ვანი მინა სიგრძე: 152სმ, წონა: 48.5გრ არ-386 სემ, ოქროს ფონდი სეიფი №95; 

საინვენტარ

ო №13-

2007:52

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/191

19.10.07

1461 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო-ალბომი „დაღესტნის 

ოლქის, დერბენტის, 

პეტროვსკისა და სოხუმის 

სამხედრო გზის ხედები“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 48სმ, სიმაღლე 35 სმ, 

სიგანე 5 სმ.
№გხ-024, 

№000410
ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

28

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1462 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ალბომი „ერევნის, 

ალექსანდროპოლისა და 1902 

წლის 31 იანვრის შემახის 

მიწისძვრის ხედები“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 38სმ, სიმაღლე 35 სმ, 

სიგანე 5 სმ.
№გხ-025, 

№000411
ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

29

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1463 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ალბომი „ბაქოსა და ბიბი-

ეიბატის ნავთობის საწარმოს 

ხედები № 2“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 48სმ, სიმაღლე 35 სმ, 

სიგანე 6 სმ.
№გხ-026, 

№000412

ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

30

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1464 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ალბომი „არქეოლოგია და 

სიძველენი“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 37სმ, სიმაღლე 34 სმ, 

სიგანე 10 სმ.
№გხ-027 ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

32

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1465 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ალბომი „არქეოლოგიური 

გათხრები და სიძველენი“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 37სმ, სიმაღლე 34 სმ, 

სიგანე 9 სმ.
№გხ-028 ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

34(25)

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1466 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო-ალბომი „ძველი 

არქიტექტურა, ხატები, 

საეკლესიო ნივთბი და 

ეკლესიათა ნანგრევები 4“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 49სმ, სიმაღლე 37 სმ, 

სიგანე 8 სმ.
№გხ-029 ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

35

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1467 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო-ალბომი „ძველი 

არქიტექტურა, ხატები, 

საეკლესიო ნივთები და 

ეკლესიათა ნანგრევები 5“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 48სმ, სიმაღლე 36 სმ, 

სიგანე 7 სმ.
№გხ-030 ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

36

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1468 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო-ალბომი „ტიფლისის 

ქალაქის თვითმმართველობა, 

გაუმჯობესებული ცხოველთა 

სასაკლაოს მშენებლობის 

კომისია. ცხოველთა სასაკლაოს 

მშნებლობა“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 50სმ, სიმაღლე 38 სმ, 

სიგანე 6 სმ.
№გხ-031 ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

37

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1469 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო-ალბომი „ალბომი № III 

ძველი არქიტექტურა ეკლესიათა 

ნანგრევები კავკასიაში №133-

დან“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 40სმ, სიმაღლე 36 სმ, 

სიგანე 7 სმ.
№გხ-032 ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

38

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1470 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო-ალბომი „ძველი 

არქიტექტურა, ხატები, 

საეკლესიო ნივთბი და 

ეკლესიათა ნანგრევები

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 50სმ, სიმაღლე 37 სმ, 

სიგანე 7 სმ.
№გხ-033 ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

39

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1471 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო-ალბომი „ძველი 

არქიტექტურა, ეკლესიათა 

ნანგრევები კავკასიაში“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 38სმ, სიმაღლე 34 სმ, 

სიგანე 11 სმ.
№გხ-034 ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

40

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1472 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ალბომი, „ქ. ანის ძველი 

არქიტექტურა და ეკლესიათა 

ნანგრევები კავკასიაში III“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 33სმ, სიმაღლე 43 სმ, 

სიგანე 10 სმ.
№გხ-035 ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

41

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1473 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო-ალბომი „ძველი 

არქიტექტურა, ეკლესიათა 

ნანგრევები კავკასიაში“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 38სმ, სიმაღლე 34 სმ, 

სიგანე 8 სმ.
№გხ-036 ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

42

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1474 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო-ალბომი „ბორჯომის 

ხედები“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 44სმ, სიმაღლე 32 სმ, 

სიგანე 7 სმ.
№გხ-037 ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

43

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.



1475 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო-ალბომი „ძველი 

არქიტექტურა, ეკლესიათა 

ნანგრევები კავკასიაში ალბომი 

3“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 41სმ, სიმაღლე 32 სმ, 

სიგანე 9 სმ.
№გხ-038 ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

44

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1476 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო-ალბომი „უსათაურო 

(ძველი არქიტექტურა, 

ეკლესიათა ნანგრევები 

კავკასიაში)“

XIX-XX 

სს.

თბილისი ტყავი, მუყაო სიგრძე 30სმ, სიმაღლე 40 სმ, 

სიგანე 6 სმ.
№გხ-039 ერმაკოვის ფოტო-არქივი ალბომის № 

45

მინისტრის ბრძ. 

№ 3/3

18.01.2008.

1477 პალეოგრაფიული უცნობი ტბეთის ოთხთავი XII ს., 

XVIII ს.

ტბეთი (შავშეთი) 

სამხრეთ 

საქართველო

მოჭდილი ყდა, ეტრატი 20,8x20,8 №002666 ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი 

Q 929 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/135

16.06.08

1478 პალეოგრაფიული მეფე ბაგრატ IV სიგელი ოპიზარ და 

მიჯნაძორელ მამებისადმი

XI ს. საქართველო ეტრატი  I კეფი: 57.2x27.5სმ. II 

კეფი:61,8x27,5სმ. I I I კეფი: 

59,6x27,2სმ. IV კეფი: 55x27,2სმ. 

V კეფი: 13,5x27,2სმ.

№002667 ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, უცხოური 

ხელნაწერებისა და 

ისტორიული საბუთების 

საცავი

Sდ 1201 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/135

16.06.08

1479 პალეოგრაფიული გარეჯის წინამძღვარი 

ონოფრე

სააღაპო წიგნი ბერი 

მეტრეველისადმი

1712 წ. საქართველო ქაღალდი 19,5x22,3სმ №002668 ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, უცხოური 

ხელნაწერებისა და 

ისტორიული საბუთების 

საცავი

Aდ 509 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/135

16.06.08

1480 პალეოგრაფიული უცნობი გელათის ბიბლია XII ს. გელათის 

მონასტერი
ქაღალდი 39,5x28,5სმ №002669 ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, ქართულ 

ხელნაწერთა საცავი

Q 1121 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/135

16.06.08

1481 პალეოგრაფიული მეფე კონსტანტინე შეწირულობის წიგნი სიონის 

ტაძრისადმი

1553 წ. საქართველო ეტრატი 39x22,5სმ №002670 ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, უცხოური 

ხელნაწერებისა და 

ისტორიული საბუთების 

საცავი

Aდ13 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/135

16.06.08

1482 პალეოგრაფიული თევდორე 

კოტეტიშვილი

აღაპის პირობის წიგნი 1512 წ. საქართველო ეტრატი  41,x716,5 №002671 ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, უცხოური 

ხელნაწერებისა და 

ისტორიული საბუთების 

საცავი

Aდ11 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/135

16.06.08

1483 პალეოგრაფიული ჩაფქევასძეები ნავენახარის ნასყიდობის წიგნი XIII ს. საქართველო ეტრატი  I კეფი: 27,2x14სმ. II 

კეფი:28,4x14სმ. I I I კეფი: 

18,4x14სმ.

№002672 ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, უცხოური 

ხელნაწერებისა და 

ისტორიული საბუთების 

საცავი

Aდ7 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/135

16.06.08

1484 პალეოგრაფიული მიქელა ამარულაძე ვენახის ნასყიდობის წიგნი XV ს. საქართველო ეტრატი 19,5x13სმ №002673 ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, უცხოური 

ხელნაწერებისა და 

ისტორიული საბუთების 

საცავი

Aდ19 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/135

16.06.08

1485 დოკუმენტური უცნობი სამოციქულო 1709 წ. თბილისი ქაღალდი, ყდა, ფურცელი 27.5x19.5სმ; 27x19.5სმ. №002674 ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკის ფონდი 

№ 481 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/135

16.06.08

1486 პალეოგრაფიული მეფე გიორგი III საქართველოს ეკლესიების 

შეუვალობის განახლების 

სიგელი

1177 წ. საქართველო ეტრატი  I კეფი: 40 x 19სმ; II კეფი: 

20,5x24,5სმ
№002675 ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, უცხოური 

ხელნაწერებისა და 

ისტორიული საბუთების 

საცავი

Aდ15 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/135

16.06.08

1487 პალეოგრაფიული ქუჰნიფნეველი მეაღაპიედ დაყენებისა და 

გამოსაღების ამოკვეთის წიგნი

1498 წ. საქართველო ეტრატი  44 x 16,5სმ №002676 ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, უცხოური 

ხელნაწერებისა და 

ისტორიული საბუთების 

საცავი

Aდ10 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/135

16.06.08

1488 დოკუმენტური უცნობი სამოციქულო XVIII ს-

ის II 

ნახევარ

ი

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, ყდა, ფურცელი 34.4x20სმ, 30.5x19.7სმ №002677 ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკის ფონდი 

№475 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/135

16.06.08

1489 პალეოგრაფიული გრიგოლ სურამელი სააღაპო წიგნი შიომღვიმის 

მონასტრისადმი

1227-

1230 წწ.

საქართველო ეტრატი  I კეფი: 40x25.5სმ. II 

კეფი:39x25,5სმ. I I I კეფი: 

42x25,7სმ. IV კეფი: 13x26,3სმ. V 

კეფი: 46,8x25,5სმ. VI კეფი: 

53x25,5სმ.

№002678 ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, უცხოური 

ხელნაწერებისა და 

ისტორიული საბუთების 

საცავი

Aდ1 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/135

16.06.08

1490 პალეოგრაფიული კათოლიკოსი დომენტი შეწირულობის წიგნი ურბნისის 

ეპარქიისადმი

1739 წ. საქართველო ქაღალდი 41 x 76სმ №002679 ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, უცხოური 

ხელნაწერებისა და 

ისტორიული საბუთების 

საცავი

Aდ502 მინისტრის ბრძ. 

№ 3/135

16.06.08



1491 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი’ანაისი.ქალაქის 

ნანგრევები.დაღესტანი და 

ყარსი’

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

46X37X8 სმ.               №002680 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი,.ს.ჯანაშიას 

სახ.საქართველოს  

მუზეუმი ფოტოარქივი,

ალბომი 

№47

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1492 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი ‘კავკასიის ტიპები 

||‘

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

49X35X7სმ. №002681 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმის ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი 

ფოტოარქივი 

ალბომი 

№48

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1493 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი ,,ოკანის 

ღვთისმშობლის ხატი და 

ფურცლები სახარებიდან’'

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

48X36X5სმ. №002682 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი ს .ჯანაშიას 

სახ.საქართველოს  

მუზეუმი ფოტოარქივი

ალბომი 

№49

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1494 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი        ‘კავკასიის 

ტიპები. დიდი | .

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

36X32X9 სმ. №002683 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი.ს ჯანაშიას 

სახ.საქართველოს 

ფოტოარქივი   

ალბომი 

№51

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1495 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი           ‘გათხრები 

და ჭურჭელი’

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

49X35X6 სმ. №002684 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი. ს.ჯანაშიას 

სახ.საქართველოს 

ფოტოარქივი.

ალბომი 

№52

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1496 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი         ‘სვანეთის 

ეკლესიები და ხატები’

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

38X34X5 სმ. №002685 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი.ს.ჯანასიას 

სახ.საქარატველოს 

ფოტოარქივი

ალბომი 

№53

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1497 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი         ‘კავკასიის 

ტიპები.დიდი || ‘

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

38X33X9 სმ. №002686 საქართველოს 

ეროვნულიმუზეუმი.ს.ჯან

აშიას სახ.საქართველოს 

ფოტოარქივი 

ალბომი 

№54

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1498 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი          ‘სვანეთის 

ეკლესიების ხატები და 

საეკლესიო ნივტები’

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

47X32X5სმ. №002687 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი.ს.ჯანაშიას 

სახ.საქართველოს 

ფოტოარქივი 

ალბომი 

№55

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1499 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი        ‘კავკასიის 

ტიპები’

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

38X32X10სმ. №002688 საქართველოს ეროვნული 

მუხეუმი.ს.ჯანაშიას სახ. 

ფოტოარქივი 

ალბომი 

№56

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1500 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი        ‘კავკასიის 

ტიპები№10  №1236–დან№’’

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

48X36X7სმ. №002688 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი ს.ჯანაშიას 

სახ.ფოტოარქივი

ალბომი 

№59

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1501 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი       ‘კაბინეტის 

ტიპები 2’’

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

47X30X6სმ. №002690 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი ს.ჯანაშიას 

სახ.ფოტოარქივი

ალბომი 

№60

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1502 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი        ‘კავკასიის 

ტიპები.კაბინეტური №3’’

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

49X35X6სმ. №002691 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი ს.ჯანაშიას 

სახ.ფოტოარქივი

ალბომი 

№61

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1503 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი        ’კავკასიის 

ტიპები.დიდი№5’’

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

50X35X6სმ. №002692 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი ს.ჯანაშიას 

სახ.ფოტოარქივი

ალბომი 

№62

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1504 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი ‘’ტიპები’ XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

47X31X6სმ. №002693 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი ს.ჯანაშიას 

სახ.ფოტოარქივი

ალბომი 

№63

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1505 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი         ’კავკასიის და 

სპარსეთის ტიპები’ №6

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

49X37X6სმ. №002694 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი ს.ჯანაშიას 

სახ.ფოტოარქივი

ალბომი 

№64

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1506 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტოალბომი        ‘კავკასიის და 

სპარსეთის ტიპები’

XIX-XX 

სს.

თბილისი  ტყავი, მუყაო, 

ფოტოქაღალდი 

34X48X5სმ. №002695 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი ს.ჯანაშიას 

სახ.ფოტოარქივი

ალბომი 

№65

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09



1507 სახვითი ხელოვნება ვ. კანდინსკი ფერწერული ტილო ‘სურათი 

წრით’

1911  წ. თბილისი ტილო, ზეთი 141,2X121 სმ. №002696 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი. 

შ.ამირანაშვილის სახ.საქ. 

ხელოვნების მუზეუმი 

რუსული  განყოფილება

№სხმფ660 მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1508 სახვითი ხელოვნება ვ. კანდინსკი ფერწერული ტილო        ‘შავი 

შტრიხი | | ‘

1920 წ. თბილისი ტილო, ზეთი   57,5X72 სმ. №002697 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი.შ.ამირანაშვილი

ს სახ.საქ..ხელოვნების 

მუზეუმი რუსული 

განყოფილება

№სხმფ661 მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1509 არქეოლოგიური უცნობი ჭრაქი ძვ.წ. III-I 

სს.

ვანი            ბრინჯაო სიგრძე 33სმ .სიგანე 31სმ.  

სისქე 15სმ.
№002698 საქართველოს  ეროვნული 

მუზეუმი.ს.ჯანაშიას 

სახ.საქ. 

მუზეუმი.ძვირფასი 

ლითონების ონდი 

№ 

07:1–07/326          

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1510 არქეოლოგიური უცნობი ჭრაქი ძვ.წ. III-I 

სს.

ვანი ბრინჯაო სიგრძე 15 .მაქს .სიგანე 

43.ფიგურების ზომები 

327:სიგრძე15სმსიგანე24,8სმ 

:327–3         სიგრძე 15სმ. სიგანე 

11სმ.    

327–3:სიგრძე15სმ:სიგანე 

13სმ:327–4:სიგრზე 19სმ სიგანე 

15სმ.

№002699 საქართველოს  ეროვნული 

მუზეუმი ს.ჯანაშიას 

სახ.საქ. მუზეუმი 

.ძვირფასი ლითონების 

ფონდი  

№07:1-

07/327-327-

1,2,3,4

მინისტრის ბრძ. 

№3/26

12.03.09

1511 არქეოლოგიური თავის ქალა დ2700 - ნამარხი 

ჰომიმინი დმანისის ქვედა 

პალეოლიტური ძეგლიდან 

1.77 

მილიონ

ი წლის 

წინ

ძვალი 153X126 მ.მ №002713 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09 დმანისის ქვედა 

პალეოლიტური 

ადგილსაპოველის B ფენა. 

აღმოჩენილია 2001 წ 60/65 

კვადრატის მეექვსე 

შრეში.

1512 არქეოლოგიური ქვედა უბან დ2735 - ნამარხი 

ჰომიმინი. დმანისის ქვედა 

პალეოლიტური ძეგლიდან

1.77 

მილიონ

ი წლის 

წინ

ძვალი  98X39 მმ №002714 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09 დმანისის ქვედა 

პალეოლიტური 

ადგილსაპოველის B ფენა. 

აღმოჩენილია 2001 წ 66/60 

კვადრატის მეექვსე 

შრეში.

1513 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მწოლიარე ქალის ფიგურა” 1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი იტალიური 

ფანქარი

21X32,5 სმ. №002715 საქართველოს 

მუზეუმი.ამირანაშვილის 

სახელობის საქართველოს 

მუზეუმის ფილიალი.ე. 

ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა.483 მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1514 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მწოლიარე ქალის ფიგურა” 1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი იტალიური 

ფანქარი

14ხ32.4 სმ. №002716 საქართველოს 

მუზეუმი.ამირანაშვილის 

სახელობის საქართველოს 

მუზეუმის ფილიალი.ე. 

ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ484

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1515 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მჯდომიარე მამაკაცის ფიგურა” 1923 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი,  ფანქარი,  31,4X23,4 სმ. №002717 საქართველოს 

მუზეუმი.ამირანაშვილის 

სახელობის საქართველოს 

მუზეუმის ფილიალი.ე. 

ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ496

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1516 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ნახევრად მწოლიარე შიშველი 

ქალის ფიგურა” 

1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი,  ფანქარი 19,7X27,5 სმ №002718 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ499

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09



1517 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ზურგზე მწოლიარე ქალის 

ფიგურა” 

1923 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, ფანქარი 28,2X37,5 სმ. №002719 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ498

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1518 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მწოლიარე შიშველი ქალის 

ფიგურა” 

1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, ფანქარი 27,9X44,2 სმ. №002720 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ516

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1519 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ხელზე დაყრდნობილი შიშველი 

ქალი” 

1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი,  ფანქარი, სანგინა 38X27,5 სმ №002721 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი

 ხმ/ეა 

.გრ563

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1520 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მჯდომიარე მამაკაცის ფიგურა” 1925 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, ფანქარი 24X21,5 სმ. №002722 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი

 ხმ/ეა 

.გრ661

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1521 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მჯდომარე ქალის ფიგურა” 1925 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, სეფია,სანგინა  38X27,5 სმ. №002723 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი

 ხმ/ეა 

.გრ564

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1522 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ფეხზე მდგომი ქალის შიშველი 

ფიგურა  

1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, იტალიური 

ფანქარი 

30,6X33,2 სმ №002724 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი

 ხმ/ეა 

.გრ568

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1523 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ფეხზე მდგომი ქალის შიშველი 

ფიგურა  

1925 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, იტალიური 

ფანქარი, 

30,6X23,2 სმ №002725 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი

 ხმ/ეა 

.გრ567

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1524 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მჯდომარე შიშველი ქალის 

ფიგურა

1925 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, სეფია 41,9X34 სმ №002726 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ572

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1525 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მჯდომარე შიშველი ქალის 

ფიგურა

1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, სეფია 42,2X35,2 სმ. №002727 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა. 

გრ575

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1526 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი შიშველი ქალის მწოლიარე 

ფიგურა”  

1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, ფანქარი, 19,5X33,3 სმ №002728 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი

 ხმ/ეა 

.გრ477

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1527 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მჯდომარე შიშველი ქალის 

ფიგურა

1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, ფანქარი, 25X32,9 სმ. №002729 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი

 ხმ/ეა 

.გრ660

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1528 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მჯდომარე  ქალის ფიგურა 1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, ფანქარი 22,8X31,7 სმ №002730 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი

 ხმ/ეა 

.გრ663

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09



1529 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი შიშველი მჯდომარე ქალი 

ზურგით

1925 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი ფანქარი 39,5X27,9 სმ №002731 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ665

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1530 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ორი ქალი ხატვის პროცესში” 1925 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, ფანქარი, 24,8X36 სმ. №002732 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ688

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1531 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი შიშველი ქალის ფიგურა 1923 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი ფანქარი 44X23 სმ №002733 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი

 ხმ/ეა 

.გრ459

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1532 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი შიშველი ქალის ტორსი 1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, ფანქარი 24X23 სმ. №002734 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი

 ხმ/ეა 

.გრ428

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1533 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მჯდომარე ქალის ფიგურა 1926 წ ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი , სეფია 27,2X35 სმ. №002735 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ543

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1534 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მჯდომარე ქალის ფიგურა 1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი სეფია 42,2X35,2 სმ. №002736 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ526

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1535 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მჯდომარე ქალის ფიგურა 1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, სანგინა   41X29 სმ №002737 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ556

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1536 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის ტორსი 1925 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქარალდი, სეფია 42,2X35 სმ. №002738 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ560

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1537 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ფეხზე მდგომი ქალის ფიგურა 1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი სეფია 39,8X28,2 სმ. №002739 საქ.მუზ.ამირანაშვილის 

სახელობის საქართველოს 

მუზეუმის ფილიალი.ე. 

ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ557

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1538 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მჯდომარე შისველი ქალის 

ფიგურა

1925 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, სეფია 44X35 სმ. №002740 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ561

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1539 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ორი მდგომარე ქალის ფიგურა 1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქარალდი ფანქარი 30,5X22,5 სმ. №002741 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ782

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09



1540 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ფეხზე მდგომი ქალის ფიგურა 1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქარალდი, ფანქარი  32,5X24,8 სმ. №002742 საქ.მუზ .ამირანაშვილის 

სახელობის საქართველოს 

მუზეუმის ფილიალი.ე. 

ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ766

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1541 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი შიშველი ქალის ფიგურა 1923 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, ფანქარი 39,5X20,7სმ. №002743 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქ.მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ472

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1542 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი შიშველი ქალის ფიგურა 

წელამდე

1925 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, ფანქარი  28,3X24,5სმ. №002744 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქ.მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ691

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1543 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ოთხი შიშველი ქალის ჩანახატი 1925 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, იტალიური 

ფანქარი 

32,5X24,5სმ №002745 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქ.მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი

 ხმ/ეა 

.გრ692

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1544 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ფეხზე მდგომი შიშველი 

მამაკაცი

1925 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, ფანქარი 42,8X14,9სმ. №002746 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქ.მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ758

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1545 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი შიშველი მჯდომარე  ქალის 

ფიგურა.ფეხების ჩანახატი

1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი,ფანქარი 27,4X35,3სმ. №002747 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქ.მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ722

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1546 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი სამი ქალის ფიგურა 1925 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, ფანქარი 42,3X35სმ. №002748 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქ.მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ519

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1547 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ფეხზე მდგომი შიშველი ქალის 

ფიგურა

1925 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, ფანქარი, სანგინა, 54,2X29,5სმ. №002749 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქ.მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ581

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1548 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი შიშველი მწოლიარე ქალი 

ზურგით

1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი  ფანქარი 31,2X20,2სმ. №002750 საქ.მუზეუმი.ამირანაშვილ

ის სახელობის 

საქ.მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ478

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1549 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მწოლიარე ქალის ფიგურა 1924 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
მუყაო, ფანქარი 23,4X36სმ. №002751 საქ.მუზ .ამირანაშვილის 

სახელობის საქ.მუზეუმის 

ფილიალი.ე. ახვლედიანის 

სახლ–მუზეუმი 

ხმ/ეა 

.გრ520

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1550 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული ძვ.წ. VII 

ს. 

ბრინჯაო ტარის სიგრძე – 40,3 სმ., 

ცულის პირის სიმაღლე – 18,5 

სმ., პირის სიგანე – 6,6 სმ., 

ტარის დმ.– 4 სმ.

№002752 სემ, ძირითადი ფონდი ინვ. №10-

2009:2

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1551 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული ძვ.წ. VII 

ს. 

ბრინჯაო სიგრძე – 21,2 სმ., სიგანე – 6,5 

სმ., ტარის ნახვრეტის დმ. – 4 

სმ.  

№002753 სემ, ძირითადი ფონდი ინვ. №10-

2009:1

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1552 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული  ძვ.წ. IX-

VIII სს. 

                                                

კოლხეთი
ბრინჯაო  სიგრძე – 17,4სმ.    სიგანე – 5,8 

სმ, სატარე ნახვრეტის დმ – 

3,3სმ.  

№002754 სემ, ძირითადი ფონდი,                                             ინვ.   №13-

54:2009,1

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09



1553 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული  ძვ.წ. IX-

VIII სს.

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 18,5 სმ,                                      

სიგანე – 6,7 სმ, სატარე                                     

ნახვრეტის დმ – 3,3 სმ

№002755 სემ, ძირითადი ფონდი,                                     ინვ. №14-

2009:1

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1554 არქეოლოგიური უცნობი სატევარი ძვ.წ. IX-

VIII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 25,8 სმ,                                    

მაქს. სიგანე – 3,5 სმ
№002756 სემ, ძირითადი ფონდი, ინვ.  №17-

51:11

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1555 არქეოლოგიური უცნობი საკიდი ძვ.წ. VII 

ს.

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე –5.7  სმ, სიგანე – 5,4 სმ 

სიმაღლე – 2,4 სმ
№002757 სემ, ძირითადი ფონდი ინვ. №10-

2009:3 

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1556 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული ძვ.წ. IX-

VIII სს.

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 20,8 სმ, სიგანე – 8,3 

სმ, სატარის დმ4,4 სმ
№002758 სემ, ძირითადი ფონდი,                                   ინვ. №13-

46:1

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1557 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული ძვ.წ. IX-

VIII სს.

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 20,8 სმ სიგანე – 8,3 სმ, 

სატარის დმ– 4,4 სმ
№002759 სემ, ძირითადი ფონდი  ინვ. №13-

46:2i,

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1558 არქეოლოგიური უცნობი ცული ძვ.წ. 

XVIII-XVII 

სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე - 19 სმ სიგანე - 6,8 სმ №002760 სემ, ძირითადი ფონდი ინვ. №8-

58:2 დი

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1559 არქეოლოგიური უცნობი ცული ძვ.წ. 

XVIII-XVII 

სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე - 16,7 სმ; სიგანე - 9,1 სმ №002761 სემ, ძირითადი ფონდი ინვ. №8-

58:19 ი.

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1560 არქეოლოგიური უცნობი ცული ძვ.წ. 

XVIII-XVII 

სს.

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე - 17 ს სიგანე - 6,7 სმ მ; №002762 სემ, ძირითადი ფონდი  ინვ. №8-

58:3,

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1561 არქეოლოგიური უცნობი ბრტყელი ცული                     ძვ.წ. IX-

VIII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 17,2 სმ, სიგანე – 2,4 

სმ, სისქე – 1 სმ
№002763 სემ, ძირითადი ფონდი ინვ. №13-

46:11დi,

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1562 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური ძვ.წ. IX-

VIII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  დმ – 6,7 სმ, ღეროს დმ – 0,9 სმ №002764 სემ, ძირითადი ფონდი ინვ. №13-

46:20დi,

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1563 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური ძვ.წ. IX-

VIII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო   დმ – 6,5 სმ,   ღეროს დმ – 0,7 სმ №002765 სემ, ძირითადი ფონდი ინვ. №13-

46:21

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1564 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული     ძვ.წ. X-IX 

სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე - 21 სმ; სიგანე – 6,5 სმ №002766 სემ, ძირითადი ფონდი ინვ. №3-

42:1

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1565 არქეოლოგიური უცნობი სიტულა ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიმაღლე – 16,4 სმ, პირის დმ – 

13,4 სმ, ძირის დმ – 7,7 სმ
№002767 სემ, ძირითადი ფონდი ინვ. №1-

36:180nდi,

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1566 არქეოლოგიური უცნობი სიტულა ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიმაღლე –13,8 სმ პირის დმ – 

12 სმ, ძირის– 7,5 სმ  დმ
№002768 სემ, ძირითადი ფონდი ინვ. №1-

36:179 

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1567 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული ძვ.წ. VII 

ს.

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 17,9 სმ სიგანე – 6,8 სმ, 

სატარ ნახვრეტის დმ – 2,7 სმ ე
№002769 სემ, ძირითადი ფონდი ინვ. №7-

59:47

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1568 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე –18 სმ, სიგანე – 6,7 სმ, 

სატარე ნახვრეტის დმ – 3,2 სმ
№002770 სემ, ძირითადი ფონდი ინვ. №11-

32:18

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1569 არქეოლოგიური უცნობი ბრტყელი ცული ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 19,5 სმ სიგანე – 7,4 სმ, 

სისქე – 1 სმ
№002771 სემ, ძირითადი ფონდი, ინვ. №11-

32:55

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1570 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული                                ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 17,5 სმ, სიგანე – 5,9 

სმ, სატარე ნახვრეტის დმ –2,9 

სმ

№002772  სემ, ძირითადი ფონდი                                       ინვ. №11-

32:51

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1571 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული    ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 18,9 სმ                                      

სიგანე – 6,4 სმ, სატარე                                      

ნახვრეტის დმ – 3,2 სმ

№002773  სემ, ძირითადი ფონდი                                       ინვ. №11-

32:20

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1572 არქეოლოგიური უცნობი  კოლხური ცული  ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 19 სმ,                                    

სიგანე – 6 სმ, სატარე                                   

ნახვრეტის დმ – 3,2 სმ

№002774 სემ, ძირითადი ფონდი                                        ინვ. №11-

32:25

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1573 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული  ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 10,6 სმ,                                        

სიგანე – 3,8 სმ, სატარე                                       

ნახვრეტის დმ – 1,6 სმ

№002775 სემ, ძირითადი ფონდი,                                       ინვ. №11-

32:17

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1574 არქეოლოგიური უცნობი ცულ-ნამგალა ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 24,4 სმ                                        

სიგანე – 8,6 სმ, სატარე                                       

ნახვრეტის დმ – 4,5 სმ

№002776 სემ, ძირითადი ფონდი                                       ინვ. №11-

32:14

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1575 არქეოლოგიური უცნობი ორმაგი ცული                ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 11,5 სმ                                      

სიგანე – 7,6 სმ, სატარე                                   

ნახვრეტის დმ – 3,2 სმ

№002777 სემ, ძირითადი ფონდი                                      ინვ. №8-

09:6

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1576 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული    ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 17,8 სმ                                      

სიგანე – 6,6 სმ, სატარე                                     

ნახვრეტის დმ – 3,2 სმ

№002778   სემ, ძირითადი ფონდი,                                       ინვ. №8-

09:3

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1577 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო   სიგრძე– 17 სმ,                                 

სიგანე – 5,3 სმ, სატარე                                      

ნახვრეტის დმ – 3,3 სმ

№002779 სემ, ძირითადი ფონდი,                                  ინვ. №8-

09:2

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1578 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 17,8 სმ                                        

სიგანე – 6 სმ, სატარე                                      

ნახვრეტის დმ – 2,8 სმ

№002780 სემ, ძირითადი ფონდი,                                    ინვ. №8-

09:5

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1579 არქეოლოგიური უცნობი კოლხური ცული     ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 19,5 სმ                                       

სიგანე – 5,9 სმ, სატარე                                       

ნახვრეტის დმ – 3,7 სმ

№002781 სემ, ძირითადი ფონდი                                         ინვ. №8-

09:1

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1580 არქეოლოგიური უცნობი გვერგვი ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  ღეროს დმ – 3 სმ,  დმ –                                        

15,3  სმ
№002782   სემ, ძირითადი ფონდი,                                     ინვ. №18-

32:206

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1581 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  ღეროს სიგანე – 3 სმ, დმ–5,8 №002783 სემ, ძირითადი ფონდი                                     ინვ. №18-

32:49

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1582 არქეოლოგიური უცნობი რგოლი ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  ღეროს სიგანე – 3,6 სმ,                                      

დმ – 12,5  სმ
№002784 სემ, ძირითადი ფონდი,                                   ინვ. №18-

32:204

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09



1583 არქეოლოგიური უცნობი რგოლი ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  ღეროს სიგანე – 3,5 სმ                                      

დმ – 12 სმ
№002785 სემ, ძირითადი ფონდი                                      ინვ. №18-

32:205

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1584 არქეოლოგიური უცნობი ცული ძვ.წ. XVI-

XV სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 20,1 სმ;                                      

სიგანე - 7,9 სმ
№002786  სემ, ძირითადი ფონდი,                                     ინვ. №13-

46:6

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1585 არქეოლოგიური უცნობი თოხი ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიმაღლე – 9,5 სმ,                                   

სიგანე – 12,1 სმ, სატარე                                    

ნახვრეტის დმ – 2,7 სმ

№002787 სემ, ძირითადი ფონდი,                                    ინვ. №93-

07:23

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1586 არქეოლოგიური უცნობი ცული ძვ.წ. XVI-

XV სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 20,1 სმ                                   

სიგანე - 7,1 სმ
№002788 სემ, ძირითადი ფონდი, ინვ. №13-

46:8

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1587 არქეოლოგიური უცნობი ცული ძვ.წ. V ს კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე - 17,5 სმ;                                        

სიგანე - 5,5 სმ
№002789 სემ, ძირითადი ფონდი                                          ინვ. №5-993 მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1588 არქეოლოგიური უცნობი ჭვირული ბალთა ძვ.წ. II-III 

სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე - 13,3 სმ                                        

სიგანე - 13,3 სმ
№002790 სემ, ძირითადი ფონდი,                                      ინვ. №6-

02:108

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1589 არქეოლოგიური უცნობი ქანდაკება ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგანე - 4 სმ                                    

სიმაღლე – 8 სმ
№002791 სემ, ძირითადი ფონდი,                                    ინვ. №81-

976:1167

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1590 არქეოლოგიური უცნობი თოხი  ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიმაღლე – 8 სმ                                     

სიგანე – 5,9 სმ, სატარე                                    

ნახვრეტის დმ – 2,7 სმ

№002792 სემ, ძირითადი ფონდი                                     ინვ. №93-

07:22

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1591 არქეოლოგიური უცნობი სეგმენტისებური იარაღი ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიმაღლე – 8.1 სმ,                                      

სიგანე – 11.7 სმ
№002793  სემ, ძირითადი ფონდი                                    

ინვ. №93-

07:3

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1592 არქეოლოგიური უცნობი სეგმენტისებური იარაღი ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიმაღლე – 7,8 სმ                                    

სიგანე – 13,2 სმ
№002794 სემ, ძირითადი ფონდი                                    ინვ. №93-

07:2

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1593 არქეოლოგიური უცნობი წალდი ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 14,8 სმ                                

სიმაღლე – 10,2 სმ, ნახვრეტის                                

დმ – 5 სმ

№002795 სემ, ძირითადი ფონდი                                  ინვ. №9-

54:8

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1594 არქეოლოგიური უცნობი წალდი ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი  ბრინჯაო  სიგრძე – 14,8 სმ,                                   

სიმაღლე – 11,5 სმ,                                    

ნახვრეტის დმ – 5,4 სმ

№002796 სემ, ძირითადი ფონდი,                                    ინვ. №9-

54:9

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1595 არქეოლოგიური უცნობი ქანდაკება ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი                          თიხა  სიგრძე – 44 სმ,                                

სიგანე – 16 სმ, სიმაღლე – 32 სმ
№002797 სემ, ძირითადი ფონდი,                                 ინვ. №12-

974:3329

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1596 არქეოლოგიური უცნობი ქანდაკება ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი                         თიხა  სიგრძე – 50 სმ                                 

სიგანე – 13 სმ, სიმაღლე – 36 სმ
№002798 სემ, ძირითადი ფონდი,                                ინვ. №12-

974:3009

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1597 არქეოლოგიური უცნობი ქანდაკება ძვ.წ. VIII-

VII სს

კოლხეთი                           თიხა სიგრძე – 46 სმ,                              

სიგანე –16 სმ, სიმაღლე – 28 სმ
№002799 სემ, ძირითადი ფონდი,                                    ინვ. №12-

974:3010

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1598 არქეოლოგიური უცნობი ქანდაკება ძვ.წ. VIII-

VII სს.

კოლხეთი                          ბრინჯაო სიგრძე - 9 სმ;                                 

სიგანე –2,5 სმ; სიმაღლე –8,9 სმ
№002800 სემ, ძირითადი ფონდი                                ინვ. №81-

976:169

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1599 არქეოლოგიური უცნობი სატევარი ძვ.წ. VI 

ს.

კოლხეთი                          ბრინჯაო სიგრძე – 36,9 სმ                                

მაქს. სიგანე – 6 სმ
№002801 სემ, ძირითადი ფონდი                                  ინვ. №5-

993:789

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1600 არქეოლოგიური უცნობი საკიდი ძვ.წ. VI ს კოლხეთი                             ბრინჯაო სიგრძე –  13,4 სმ,                                    

სიგანე – 6 სმ
№002802 სემ, ძირითადი ფონდი,                                     ინვ. №5-

993:977

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1601 არქეოლოგიური უცნობი მძივების ასხმა ძვ.წ. VII 

ს

კოლხეთი  ბრინჯაო ასხმის სიგრძე –                                      

167 სმ; მაქს. დმ – 3 სმ,                                     

მინ. დმ – 0,7 სმ

№002803  სემ, ძირითადი ფონდი,                                     ინვ. №29-

29:1

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1602 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. VII-

VI სს

კოლხეთი                         ბრინჯაო სიგრძე - 9 სმ                                

სიგანე - 2 სმ
№002804 სემ, ძირითადი ფონდი,                                 ინვ. №6-

02:89/1002

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1603 არქეოლოგიური უცნობი კომბინირებული იარაღი ძვ.წ. VI ს კოლხეთი                              ბრინჯაო სიგრძე –  21 სმ,                                      

სიგანე – 3,8 სმ
№002805 სემ, ძირითადი ფონდი                                     ინვ. №121-

52

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1604 არქეოლოგიური უცნობი საყბეურები ძვ.წ. VI 

ს.

კოლხეთი                       ბრინჯაო ტყავი სიგრძე –15,6 სმ;                              

სიგანე – 3,6 სმ, ღეროს დმ –1,5 

სმ

№002806 სემ, ძირითადი ფონდი,                               ინვ. №5-

993:317

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1605 არქეოლოგიური უცნობი ლაგამი ძვ.წ. V ს. კოლხეთი                       ბრინჯაო სიგრძე –  19 სმ                             

სიგანე – 18,3 სმ, ღეროს დმ – 3 

სმ

№002807 სემ, ძირითადი ფონდი,                               ინვ. №10-

62:3

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1606 არქეოლოგიური უცნობი ხელადა ძვ.წ. IV ს-

ის 

შუახანე

ბი

კოლხეთი  თიხა სიმაღლე –  14,1 ს მუცლის დმ 

–13 სმ, ძირის დმ –9 სმ მ;
№002808  სემ, ძირითადი ფონდი,                                  ინვ. №26-

65:1732

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1607 არქეოლოგიური უცნობი ხელადა ძვ.წ. IV ს-

ის 

შუახანე

ბი

კოლხეთი  თიხა სიმაღლე –  15,2 სმ მუცლის დმ 

– 12,9 სმ,; ძირის დმ – 7,8 სმ
№002809 სემ, ძირითადი ფონდი,                                 ინვ. №26-

65:1733

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1608 არქეოლოგიური უცნობი ხელადა ძვ.წ. IV ს-

ის 

შუახანე

ბი

კოლხეთი  თიხა სიმაღლე –  23,5 სმ;                                

მუცლის დმ – 21,3 სმ                                

ძირის დმ – 10,8 სმ                  

№002810 სემ, ძირითადი ფონდი,                                 ინვ. №26-

65:1731

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09



1609 არქეოლოგიური უცნობი შავფიგურული კილიკი    ძვ.წ. V ს-

ის 

მეორე 

მეოთხე

დი

კოლხეთი  თიხა  სიმაღლე –  8,2 სმ;                                   

დმ – 20,8 სმ
№002811 სემ, ძირითადი ფონდი,                                  ინვ. №10-

62:4

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1610 არქეოლოგიური უცნობი შავლაკიანი ვაზა             ძვ.წ. V ს-

ის 

მეორე 

მეოთხე

დი

კოლხეთი  თიხა სიმაღლე –  9,3 სმ;                              

პირის დმ – 20,2 სმ
№002812 სემ, ძირითადი ფონდი                                ინვ. №10-

62:5

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1611 არქეოლოგიური უცნობი შავლაკიანი კილიკი ძვ.წ. V ს-

ის 

მეორე 

მეოთხე

დი

კოლხეთი  თიხა  სიმაღლე – 9 სმ; პირის დმ – 

12,7 სმ, ძირის დმ – 6,5 სმ
№002813 სემ, ძირითადი ფონდი,                                ინვ. №10-

975:105

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1612 არქეოლოგიური უცნობი ვაზა ძვ.წ. V ს-

ის 

შუახანე

ბი

კოლხეთი  თიხა სიმაღლე –  12,6 სმ; პირის დმ – 

11,2 სმ, მუცლის დმ – 15 სმ, 

ძირის დმ – 6,5 სმ

№002814 სემ, ძირითადი ფონდი                                     ინვ. №10-

975:107

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1613 არქეოლოგიური უცნობი ამფორა, მცირე ზომის                   ძვ.წ. V ს-

ის 

შუახანე

ბი

კოლხეთი  ბრინჯაო სიმაღლე –  21,7 ს პირის დმ – 

6,6 სმ, ტანის დმ –9 სმ, მ; ძირის 

დმ – 4,5 სმ

№002815 სემ, ძირითადი ფონდი,                                   ინვ. №10-

975:106

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1614 არქეოლოგიური უცნობი მძივები ძვ.წ. V-IV 

სს

კოლხეთი                             მინა  დმ – 2,3 სმ,                                    

არხის სიგრძე – 2 სმ
№002816 სემ, ძირითადი ფონდი,                                     ინვ. №5-

993:623

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1615 არქეოლოგიური უცნობი მძივების ასხმა          ძვ.წ. V-IV 

სს

კოლხეთი                            მინა ასხმის სიგრძე –105 სმ,                                 

მძივების დმ – 1,8 სმ
№002817 სემ, ძირითადი ფონდი,                                    ინვ. №5-

993:622

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1616 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. 

ძვ.წ. VII-

VI სს. 

კოლხეთი                           ბრინჯაო სიგრძე - 11,3 სმ;                                    

სიგანე - 4,8 სმ 
№002818  სემ, ძირითადი ფონდი,                                     ინვ. №6-

02:77/990

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1617 არქეოლოგიური უცნობი საკინძი ძვ.წ. VII-

VI სს. 

კოლხეთი                            ბრინჯაო სიგრძე - 13,1 სმ;                                   

სიგანე - 3,9 სმ 
№002819 სემ, ძირითადი ფონდი                                       ინვ. №6-

02:79/992

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1618 არქეოლოგიური უცნობი ფიგურა  ძვ.წ. VII 

ს. 

კოლხეთი                        ბრინჯაო სიგრძე - 8,3 სმ                                  

სიგანე - 6,5 სმ; სიმაღლე -6,3 სმ 
№002820 სემ, ძირითადი ფონდი,                                                                    ინვ. №6-

02:103/1016   

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1619 არქეოლოგიური უცნობი ალაბასტრონი ძვ.წ. IV 

ს. 

საბერძნეთი                             მინა, 

პოლიქრომიული                                  

სიმაღლე – 11,2 სმ, დმ – 3 სმ №002821 სემ, ძირითადი ფონდი,                                    ინვ. №8-

997:1

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1620 არქეოლოგიური უცნობი ფიგურა ძვ.წ. VIII-

VII სს. 

კოლხეთი                            ბრინჯაო შემორჩ.  სიმაღლე –7,5სმ;                                   

სიგანე – 3.2 სმ 
№002822 სემ, ძირითადი ფონდი,                                       ინვ. №15-

32:48

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1621 არქეოლოგიური უცნობი ფიგურა ძვ.წ. VII 

ს. 

კოლხეთი                          ბრინჯაო სიგრძე - 9,1 სმ;                                    

სიგანე - 5,2 სმ; სიმაღლე - 7,8 სმ
№002823 სემ, ძირითადი ფონდი მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1622 არქეოლოგიური უცნობი ფიგურა  ძვ.წ. VII 

ს. 

კოლხეთი ბრინჯაო სიგრძე 8 სმ.                                      

სიგანე - 3,6 სმ; სიმაღლე -6,8 სმ 
№002824 სემ, ძირითადი ფონდი,                                    ინვ. №6-

02:102/1015

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1623 არქეოლოგიური უცნობი ხელადა  ელინის

ტური 

ხანა

კოლხეთი თიხა სიმაღლე –  14,5  მუცლის დმ – 

12 სმ, სმძირის დმ – 6,8 სმ;
№002825 სემ, ს. ჯანაშიას  მუზეუმ 

დედოფლის მინდვრის 

ფონდი

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1624 არქეოლოგიური უცნობი ჭვირული ბალთა          ახ.წ. II-III 

სს. 

კოლხეთი                         ბრინჯაო სიგრძე –  9 სმ,                                

სიგანე – 9,2 სმ 
№002826 სემ, ძირითადი ფონდი,                                  ინვ. №5-

993:155

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1625 არქეოლოგიური უცნობი ჭვირული ბალთა            ახ.წ. II-III 

სს.  

კოლხეთი                         ბრინჯაო სიგრძე –  13 სმ,                                  

სიგანე – 11,9 სმ
№002827 სემ, ძირითადი ფონდი,                                   ინვ. №1-

37:2

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1626 არქეოლოგიური უცნობი ფიგურა ძვ.წ. VII 

ს. 

კოლხეთი                          ბრინჯაო სიგრძე - 6,5 სმ;                                 

სიგანე - 3,7 სმ; სიმაღლე - 3,6 სმ 
№002828 სემ, ძირითადი ფონდი,                                 ინვ. №6-

02:106/1019

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1627 არქეოლოგიური უცნობი მძივი ძვ.წ. IV ს-

ის 

ბოლო

კოლხეთი                              ოქრო  H _ 2.1 სმ; დ _ 2.1 სმ,                                     

წონა: 11.42 გრ
№002829 სემ. ხელოვნების  

მუზეუმი საგანძურის 

ფონდი ძირითადი 

ფონდი,

 ინვ. №19-

82-6

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1628 არქეოლოგიური უცნობი     საკერებელი ფირფიტები იხვის 

გამოსახულებით

ძვ.წ. Vს-

ის შუა 

ხანები

კოლხეთი ოქრო                                         1.2X1.7 სმ, წონა: 2.87 გრ   №002830 სემ. ხელოვნების  

მუზეუმი საგანძურის 

ფონდი, 

ინვ. №19-83-

196

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1629 არქეოლოგიური უცნობი საყურე ძვ.წ. IV ს-

ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი 

კოლხეთი                            ოქრო H _ 3.6 სმ წონა: 3.02 გრ №002831 სემ. ხელოვნების  

მუზეუმი საგანძურის 

ფონდი, 

ინვ. №19-85-

407

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09



1630 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯური  ძვ.წ. IV 

ს-ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი                                    

კოლხეთი ძვალი 153X126 მ.მ №002832 სემ. ხელოვნების  

მუზეუმი საგანძურის 

ფონდი, 

ინვ. №19-85-

405

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1631 არქეოლოგიური უცნობი მასრა (2) ცვარათი შემკული                  ძვ.წ. IV 

ს-ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი

კოლხეთი                         ოქრო L_ 2.2 და 2,5 სმ;                                 

წონა: ა.2.49 გრ; ბ.2.70 გრ
№002833 სემ. ხელოვნების   

მუზეუმი საგანძურის 

ფონდი, საგანძურის 

ფონდი,

"-" მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1632 არქეოლოგიური უცნობი  ცხენის აღკაზმულობის 

მოსართავი; ბალთა (2)              

ძვ.წ. IV ს-

ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი                                 

კოლხეთი ოქრო  H _ 0.9 სმ.; დ _2.2 სმ                                  

წონა: ა. 8.19 გრ; ბ. 7.75 გრ
№002834 სემ. ხელოვნების   

მუზეუმი                                 

საგანძურის ფონდი, 

                                         

ინვ. №19-85-

402, 403  

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1633 არქეოლოგიური უცნობი   თავსაბურავის მოსართავის                                         

დეკორატიული ფირფიტები 

(101) 

ძვ.წ. IV ს-

ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი 

კოლხეთი ოქრო 1.3X1.4 სმ №002835 სემ. ხელოვნების   

მუზეუმი საგანძურის 

ფონდი,

                                        

ინვ. №19-86-

448

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1634 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი შედგენილი 

ნახევარმთვარისებური (1), 

ორმაგვოლუტიანი (2) 

საკიდებისა  და მძივებისაგან (96)

 ძვ.წ. IV 

ს-ს 

მეორე 

მეოთხე

დი

კოლხეთი ოქრო L _ 28 სმ.; მთვარისებური 

საკიდი1.6 X 1.6 სმ.; 

ვოლუტებიანი საკიდი 

0.7ხ1.0სმ მძივის დ-0.6სმ. წონა 

6.54გრ

№002836                                         სემ. 

ხელოვნების   მუზეუმი 

საგანძურის ფონდი,

                                        

ინვ. №19-86-

453, 454

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1635 არქეოლოგიური უცნობი სასაფეთქლე (2)            ძვ.წ. IV ს-

ს მეორე 

მეოთხე

დი                               

კოლხეთი  ოქრო  H _ 6.0 სმ                               წონა: 

ა. 9.17 გრ.; ბ. 9.35 გრ 
№002837 სემ. ხელოვნების   

მუზეუმი                                     

საგანძურის ფონდი,                              

ინვ. №19-86-

449

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1636 არქეოლოგიური უცნობი ქამრის მასრა (3) და ბალთა (1)             ძვ.წ. IV ს-

ს მეორე 

მეოთხე

დი

კოლხეთი   ოქრო, ბალთა  L _ 2.6 სმ; ნეტო 6.6 გრ.                       

მასრები: L _ 2.2 სმ.; დ _ 1.0 სმ.                              

წონა: ა. 2.95 გრ.; ბ. 2.69 გრ.; გ. 

2.65 გრ  

№002838 სემ. ხელოვნების 

მუზეუმი                                   

საგანძურის  ფონდი,                                    

ინვ. №19-86-

461 

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1637 არქეოლოგიური უცნობი კოვზი დასვრეტილპირიანი                ძვ.წ. IV ს-

ს მეორე 

მეოთხე

დი                      

კოლხეთი ოქრო  L _ 6.7 სმ.; დ _ 1.8 სმ                             

წონა: ნეტო 2.55 გრ 
№002839  სემ. ხელოვნების 

მუზეუმი                              

საგანძურის  ფონდი,                               

ინვ. №19-86-

457 

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1638 არქეოლოგიური უცნობი ყელსაბამი შედგენილი 

ხარისთავიანი საკიდისა (1) და 

მძივებისაგან                                            

(ოქრო-53. სარდიონი-25)     

ძვ.წ. V ს-

ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი

კოლხეთი ოქრო, სარდიონი                                                        L _ 38.0 სმ; საკიდი 1.7 X 1.0 სმ;                                   

მძივის დ _ 0.6 სმ წონა: ბრუტო 

14.75 გრ         

№002840 სემ. ხელოვნების 

მუზეუმი                                    

საგანძურის ფონდი,                                 

ინვ. №19-88-

547

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1639 არქეოლოგიური უცნობი კილიკი ძვ.წ. V ს. კოლხეთი თიხა H _ 8.30 სმ; პირის დ _ 17.30 სმ  №002841 სემ.ხელოვნების მუზეუმი                                    

საგანძურის  ფონდი,                                  

ინვ. №19-88-

504

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1640 არქეოლოგიური უცნობი  ყელსაბამი შედგენილი 

ვერძისთავიანი                                       

საკიდების (39) და მძივებისაგან 

(47)  

ძვ.წ. V ს-

ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი                                 

კოლხეთი  ოქრო L _ 36.5 სმ; საკიდი 1.6 X 07 სმ;                             

მძივის დ _ 0.6 სმ; წონა: ნეტო 

35.6 გრ                       

№002842 სემ. ხელოვნების 

მუზეუმი                                

საგანძურის  ფონდი, 

ინვ. №19-88-

546

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1641 არქეოლოგიური უცნობი დიადემა ძვ.წ. V ს-

ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი

კოლხეთი ოქრო 20.2X22.2 სმ №002843 სემ. ხელოვნების 

მუზეუმი                                       

საგანძურის ფონდი,                                     

ინვ. №19-88-

549

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1642 არქეოლოგიური უცნობი ჭურჭელი ამფორისებური 

ძირით          

  ძვ.წ. V 

ს-ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი                                      

კოლხეთი ვერცხლი H _ 33.0 სმ; დ _ 9.5 სმ                                 

წონა: ნეტო 625 გრ
№002844 სემ. ხელოვნების 

მუზეუმი                                     

საგანძურის ფონდი,                                   

ინვ. №19-88-

532

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09



1643 არქეოლოგიური უცნობი ზარაკი ძვ.წ. V ს. კოლხეთი ბრინჯაო H _ 12.00 სმ;                                

უდ. დ _ 5.70 სმ  
№002845   სემ. ხელოვნების 

მუზეუმი.                                 

საირხის არქეოლოგიური 

ფონდი,                                

ინვ. №19-89-

567

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1644 არქეოლოგიური უცნობი საკიდი  ძვ.წ. VIII-

VII სს.  

კოლხეთი ოქრო სიგრძე –2,2 სმ; სიგანე – 2,1 სმ;                               

დიამეტრი _0,7 სმ; წონა _ 3,75 

გრ  

№002846 სემ. ძვირფასი 

ლითონების  ფონდი,                                  

ინვ. №26-

29:4

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1645 არქეოლოგიური უცნობი აჟურული მძივი           ძვ.წ. VII 

ს. 

კოლხეთი ოქრო სიმაღლე – 4,3 სმ; დმ – 4,1 სმ,                                 

წონა – 50,85 გრ 
№002847 სემ. ძვირფასი 

ლითონების ფონდი,                                    

ინვ. №2542 მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1646 არქეოლოგიური უცნობი საკიდი ძვ.წ. VI 

ს. მეორე 

ნახევარ

ი

კოლხეთი ოქრო სიმაღლე –6 სმ; სიგანე – 5,7 სმ,                              

წონა – 15,0 გრ
№002848  სემ. ძვირფასი 

ლითონების ფონდი,                                 

ინვ. №8-

975:1

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1647 არქეოლოგიური უცნობი სამაჯურის თავი              ძვ.წ. VIII-

VII სს. 

კოლხეთი ოქრო სიგრძე –2,3 სმ; სიმაღლე – 1 სმ;                         

დიამეტრი _ 0,6 სმ, წონა – 4,1 

გრ 

№002849  სემ. ძვირფასი 

ლითონების ფონდი,                              

ინვ. №81-

976:1081

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1648 არქეოლოგიური უცნობი 3. დასახელება                           

გველის ფორმის სამკაულის                          

დეტალი                  

ძვ.წ. VIII-

VII სს. 

კოლხეთი ოქრო სიმაღლე –1,25 სმ; სიგანე –1 სმ,                                     

წონა – 2,16 გრ
№002850  სემ. ძვირფასი 

ლითონების ფონდი                                  

ინვ. №26-

29:2

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1649 არქეოლოგიური უცნობი აპოლონის ფიგურა             ძვ.წ. II-I 

სს. 

კოლხეთი ვერცხლი სიმაღლე 8,5სსმ.                                  

სიგანე – 4,3 სმ, წონა – 36,5 გრ  
№002851 სემ. ძვირფასი 

ლითონების ფონდი,                                 

ინვ. №85-

980:4

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1650 არქეოლოგიური უცნობი აპოლონის ფიგურა           ძვ.წ. II-I 

სს. 

კოლხეთი ვერცხლი სიმაღლე – 10,7 სმ;                                

სიგანე – 6,4 სმ, წონა 81,2 გრ  
№002852  სემ. ძვირფასი 

ლითონების ფონდი,                                 

ინვ. №85-

980:3

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1651 არქეოლოგიური უცნობი მძივები ძვ.წ. V-IV 

სს. 

კოლხეთი მინა მინ. დმ - 2,9; სიგრძე - 2 სმ;                              

მაქს. დმ - 3,5; სიგრძე - 2,8 სმ                       
№002853 სემ. ძირითადი ფონდი,                                ინვ. №5-

993:675

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1652 არქეოლოგიური უცნობი ფიბულა ძვ.წ. VII 

ს. 

კოლხეთი                          ბრინჯაო სიგრძე - 10 სმ                                  

სიმაღლე – 6,6 სმ  
№002854  სემ, ძირითადი ფონდი,                                  ინვ. №16-

32:9

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1653 არქეოლოგიური უცნობი კვერთხის თავი               ახ.წ. II-III 

სს. 

კოლხეთი ბრინჯაო სიგრძე –7,5 სმ,                                          

დმ – 10,5 სმ 
№002855 სემ. ძირითადი ფონდი,                                           

ინვ. №11-

57:32

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1654 არქეოლოგიური უცნობი ანთროპომორფული ქანდაკება                 ძვ.წ. VIII-

VI სს.                       

კოლხეთი ბრინჯაო სიმაღლე –11 სმ,                                 

მაქს. სიგანე – 4 სმ 
№002856 სემ. სამთავრო 

თრიალეთის ფონდი                                  

ინვ. №81-

976:236

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1655 არქეოლოგიური უცნობი გიშრის მძივები              ძვ.წ. VIII-

VII სს.                     

კოლხეთი  გიშერი მაქს. დმ  - 2,2 სმ                                       

არხის მაქს. სიგრძე – 2 სმ;                                  

მინ. დმ – 0,8                                 

არხის მინ. სიგრძე – 0,6სმ  

№002857   სემ. სამთავრო 

თრიალეთის ფონდი,                                      

ინვ. №81-

976:17

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1656 არქეოლოგიური უცნობი ჟღარუნა  ძვ.წ. VIII-

VII ს. 

კოლხეთი  თიხა სიგრძე – 10,1 სმ                                   

მუცლის დმ – 6,6 სმ  
№002858 სემ. სამთავრო-

თრიალეთის ფონდი,                                 

ინვ. №81-

976:496

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1657 არქეოლოგიური უცნობი ფიბულა ახ.წ. I-II 

სს. 

კოლხეთი ბრინჯაო სიგრძე – 6,5 სმ,                                     

სიმაღლე _ 4,2სმ, სისქე _ 1სმ  
№002859 სემ. ძირითადი ფონდი,                                     ინვ. №14-

2002:1

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1658 არქეოლოგიური უცნობი მძივების ასხმა  ძვ.წ. VIII-

VII სს. 

კოლხეთი                         სარდიონი ასხმის სიგრძე – 40 სმ;                               

უდიდესი მძივის დმ  – 2 სმ,                                 

საშუალო მძივების დმ – 1,4 სმ,                                

პატარა მძივების დმ – 0,7 სმ   

№002860 სემ. სამთავრო 

თრიალეთის ფონდი

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1659 არქეოლოგიური უცნობი მძივების ასხმა              ძვ.წ. VIII-

VII სს. 

კოლხეთი                          სარდიონი 

(მოწითალო), ქარვა,                                

მინა, მინისებური პასტა, 

გიშერი,                                

ასხმის სიგრძე – 34 სმ №002861 სემ. სამთავრ თრიალეთის 

ფონდი,                                  

ინვ. №81-

976:410

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1660 არქეოლოგიური უცნობი მძივების ასხმა               ძვ.წ. VI 

ს. 

კოლხეთი                         ოპალი,  მინა, 

მინისებური პასტა,                                 

გიშერი

ასხმის სიგრძე – 18 სმ  №002862 სემ. 

სამთავროთრიალეთის 

ფონდი,                                 

ინვ. №81-

976:483

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1661 არქეოლოგიური უცნობი საკიდი ძვ.წ. VI 

ს. 

კოლხეთი                           ბრინჯაო სიგრძე – 7,5 სმ,                                  

სიგანე – 4,3 სმ  
№002863 სემ. 

სამთავროთრიალეთის 

ფონდი,                                   

ინვ. №81-

976:440

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1662 არქეოლოგიური უცნობი საკიდი ძვ.წ. VI 

ს. 

კოლხეთი                           ბრინჯაო სიგრძე – 6,6 სმ,                                   

სიგანე – 3,6 სმ  
№002864 სემ. 

სამთავროთრიალეთის 

ფონდი,                                   

ინვ. №81-

976:441

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1663 არქეოლოგიური უცნობი საკიდი  ძვ.წ. VIII-

VII სს. 

კოლხეთი                         ოქრო სიგრძე – 1,6 სმ;                                  

სიგანე – 1,3 სმ, წონა – 0,75 გრ   
№002865 სემ. ძვირფასი 

ლითონების ფონდი,                                  

ინვ. №26-

29:3

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1664 არქეოლოგიური უცნობი აჟურული მძივები და საკიდი                   ძვ.წ. VIII-

VII სს. 

კოლხეთი                          ოქრო მაქს. სიგრძე – 1,5 სმ;                                 

მაქს. დიამეტრი – 0,8 სმ;                                 

მინ. დიამეტრ _ 0,4 სმ,                                  

საერთო წონა – 2,42 გრ  

№002866  სემ. ძვირფასი 

ლითონების ფონდი,                                 

ინვ. №26-

29:5

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09

1665 არქეოლოგიური უცნობი საბეჭდავი-ბეჭედი               ძვ.წ. IV ს 

მეორე 

ნახევარ

ი

კოლხეთი                         ვერცხლი ბეჭდის დმ. - 2,5 სმ;                                 

ფარაკის დმ. - 1,2 სმ, წონა –1,5 

გრ.                       

№002867 სემ. ძვირფასი 

ლითონების ფონდი,                                

ინვ. №24-

2006:21

მინისტრის ბრძ. 

№3/166

27.10.09



1666 არქეოლოგიური 

(სტატუსი მოეხსნა)

უცნობი რომაელი მეომრის 

აღჭურვილობა

(საჭირო

ებს 

დადგენ

ას)

უცნობი ბრინჯაო მუზარადი: სიმაღლე-27 სმ., 

          გარშემოწერილობა-72 სმ.;  

აბჯარი, წინა მხარე: სიგრძე-

48სმ., სიგანე-52სმ. 

აბჯარი, უკანა მხარე: სიგრძე-

58 სმ., 

                     მინ.სიგანე-52 სმ. 

სამკლავე: სიგრძე-28 სმ., 

სიგანე-10 სმ. 

სამუხლე: სიგრძე-42 სმ., სიგანე-

12 სმ. 

შუბისპირი: საერთო სიგრძე-

29,34 სმ.,

            პირის სიგრძე-17,5 სმ, 

სიგანე-5 სმ,

            მასრის სიგრძე-11,8 სმ,

            მასრის დიამეტრი - 2,5 

სმ.

აბჯრის საკიდები: სიგრძე-

26სმ, სიგანე-4,5 სმ,

          ყუნწის სიგრძე-3,0 სმ, 

სამანჭვლის

           სიმაღლე-2,2 სმ, სიგანე-

1,0 სმ.

№002868 გ. ხელაიას კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№3/189

02.12.2009 მოეხსნა კულტურული 

მემკვიდრეობის

 ძეგლის

სტატუსი, მინისტრის

ბრძ. №3/17 მოხსნის 

თარიღი – 18.01.2012 

1667 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `მაია 

წყნეთელი”  

1955 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, ფანქარი, გუაში. 30X42 სმ №002869 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№1421 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1668 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `მაია 

წყნეთელი

1955 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, ფანქარი 30 X 21 სმ. №002870 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№3588 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1669 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი კ/ფ ,,გიორგი 

სააკაძე”  

1941 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, გუაში.  42 X 30 სმ. №002871 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№3698 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1670 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე  

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე” 

1961 წ. ქ. ლენინგრადი ქაღალდი, გუაში.  61 X 82 №002872 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№3126 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1671 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე  

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე” 

1961 წ. ქ. ლენინგრადი ქაღალდი, გუაში, ფანქარი.  40X29 სმ №002873 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2876 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1672 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე  

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე” 

1961 წ. ქ. ლენინგრადი ქაღალდი, ფანქარი, გუაში.  41 X 30 სმ. №002874 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2877 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1673 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე  

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე” 

1961 წ. ქ. ლენინგრადი ქაღალდი, გუაში, ფანქარი.  40 X 29 სმ. №002875 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2878 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1674 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე  

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე” 

1961 წ. ქ. ლენინგრადი ქაღალდი, გუაში, ფანქარი  40 X 28 სმ. №002876 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2879 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.



1675 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე  

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე” 

1961 წ. ქ. ლენინგრადი ქაღალდი, გუაში.  31 X 23.5 სმ. №002877 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2880 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1676 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე  

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე” 

1961 წ. ქ. ლენინგრადი ქაღალდი, გუაში.  32X24 სმ. №002878 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2881 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1677 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე  

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე” 

1961 წ. ქ. ლენინგრადი ქაღალდი, გუაში.  31X24 სმ. №002879 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2882 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1678 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე  

დეკორაციის ესკიზი ფილმი-

ბალეტისთვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე”  

1969 წ. ქ. ლენინგრადი ქაღალდი, გუაში.  29 X 41 №002880 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2883 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1679 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე  

დეკორაციის ესკიზი ფილმი-

ბალეტისთვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე”  

1969 წ. ქ. ლენინგრადი ქაღალდი, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო.  

29,5X41 სმ №002881 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2884 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1680 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე  

დეკორაციის ესკიზი ფილმი-

ბალეტისთვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე”  

1969 წ. ქ. ლენინგრადი ქაღალდი, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო.  

29X41 სმ №002882 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2885 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1681 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე  

დეკორაციის ესკიზი ფილმი-

ბალეტისთვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე”  

1969 წ. ქ. ლენინგრადი ქაღალდი, გუაში.  29X42 №002883 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№4186 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1682 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე  

დეკორაციის ესკიზი ფილმი-

ბალეტისთვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე”  

ქ. ლენინგრადი ქაღალდი, გუაში.  29,5X42 სმ №002884 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№4187 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1683 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე  

დეკორაციის ესკიზი ფილმი-

ბალეტისთვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე”  

1969 წ. ქ. ლენინგრადი ქაღალდი, გუაში.  29,5X42 სმ №002885 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№4188 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1684 სახვითი ხელოვნება რევაზ მირზაშვილი დეკორაციის ესკიზი  კ/ფ 

`მამლუქი”

1958 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, გუაში 19X21 სმ №002886 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2630 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1685 სახვითი ხელოვნება რევაზ მირზაშვილი დეკორაციის ესკიზი კ/ფ 

`მამლუქი”

1958 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, გუაში 19X21 სმ №002887 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2631 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1686 სახვითი ხელოვნება რევაზ მირზაშვილი დეკორაციის ესკიზი კ/ფ 

`მამლუქი”

1958 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, გუაში 13,5X63,2 სმ №002888 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2632 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.



1687 სახვითი ხელოვნება მიხეილ ჩიქოვანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `არშინ 

მალალან”, I ვარიანტი ”

1951-52 

წწ.

ქ. მოსკოვი ქაღალდი, აკვარელი.  40,3X29 სმ. №002889 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№1563 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1688 სახვითი ხელოვნება იოსებ სუმბათაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ლეგენდა 

სიყვარულზე”

1954 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, გუაში, ტემპერა.  39,5X52 სმ №002890 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2007/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1689 სახვითი ხელოვნება   იოსებ სუმბათაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `ლეგენდა 

სიყვარულზე” 

1954 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, გუაში, ტემპერა.  40,1X52,6 სმ №002891 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-

№2007/10

მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1690 სახვითი ხელოვნება იოსებ სუმბათაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `გიორგი 

სააკაძე”

1952 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, ტემპერა, გუაში.  43X54,6 სმ №002892 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№2009/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1691 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `მამლუქი”

1956 წ. ქ. სოხუმი ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი. 

39X29.5სმ. №002893 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№1518/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1692 სახვითი ხელოვნება  ნიკა ყაზბეგი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `მამლუქი”

1956 წ. ქ. სოხუმი ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი. 

39.5X29 სმ №002894 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№1518/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1693 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `მამლუქი”

1956 წ. ქ. სოხუმი ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი. 

39X29,5სმ. №002895 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№1518/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1694 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `მამლუქი”

1956 წ. ქ. სოხუმი მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 40 X 30 სმ. №002896 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№1518/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1695 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `მამლუქი”

1956 წ. ქ. სოხუმი მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 39.5X29.5სმ №002897 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№1518/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1696 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `მამლუქი”

1956 წ. ქ. სოხუმი მუყაო, გუაში 62 X 86 სმ. №002898 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№1612/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1697 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `ღალატი” 

1948 წ. ქ. სოხუმი მუყაო, გუაში 60X81 სმ. №002899 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№1530/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1698 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `ალადინის 

ლამპარი” 

1944 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, შერეული ტექნიკა  43 X 30სმ №002900 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№696/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.



1699 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის `ალადინის 

ლამპარი” 

1944 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, შერეული ტექნიკა  43 X 30 სმ №002901 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№696/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1700 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 42 X 60 სმ. №002902 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№1638/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1701 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 41.5X60 სმ №002903 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№1638/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1702 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 42X60სმ №002904 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№1638/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1703 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი.  42X60სმ №002905 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№1638/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1704 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი. 49.5X41 სმ №002906 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№1638/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1705 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი. 43.5X31 სმ №002907 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№684/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1706 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 43.5X31სმ №002908 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№684/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1707 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 44X31სმ №002909 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№684/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1708 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 44X31სმ №002910 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№684/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1709 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 44.5X31სმ №002911 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№684/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1710 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 44X31 სმ №002912 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№684/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.



1711 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 43,5X31 სმ №002913 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№684/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1712 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 43X31სმ №002914 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№684/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1713 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 43X31სმ №002915 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№925/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1714 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 44X31.5სმ №002916 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№925/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1715 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 56.5X69სმ №002917 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№921/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1716 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 56X68 სმ №002918 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№921/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1717 სახვითი ხელოვნება ნიკა ყაზბეგი დეკორაციის ესკიზი 

ოპერეტისთვის `არშინ მალალან”  

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 56.5X67სმ №002919 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

დ-№934 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1718 სახვითი ხელოვნება აფიშა სპექტაკლისათვის 

`ალმანზორი” (სახაზინო 

თეატრი. დრამატული 

ხელოვნების ადგილობრივ 

მაჰმადიან მოყვარულთა 

სპექტაკლი)

1908 წ. 4 

აპრილი  

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, ტიპოგრაფიული 

საღებავი, 

77,5X55 სმ №002920 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

№10469 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1719 სახვითი ხელოვნება აფიშა სპექტაკლისათვის `ძველი 

თაობა~.  (რუსთაველის თეატრი. 

სახელმწიფო თურქული დრამა)

1927-28 

წწ. 

სეზონი 

4 

ნოემბერ

ი

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, ტიპოგრაფიული 

საღებავი, 

50,5X70,5 სმ №002921 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

№10470 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1720 სახვითი ხელოვნება აფიშა სპექტაკლისათვის `ჰაჯი 

კარა~.  (რუსთაველის თეატრი. 

სახელმწიფო თურქული დრამა) 

1926-27 

წწ. 

სეზონი 

10 

დეკემბე

რი 

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, ტიპოგრაფიული 

საღებავი,  

71X48,5 სმ №002922 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

№10471 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1721 სახვითი ხელოვნება აფიშა სპექტაკლისათვის `აბულ 

ულა” (რუსთაველის თეატრი. 

სახელმწიფო თურქული დრამა) 

1923 წ.  

12 

იანვარი

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, ტიპოგრაფიული 

საღებავი

71X48,5 სმ №002923 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

№10472 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1722 სახვითი ხელოვნება აფიშა სპექტაკლისათვის 

`საიდუმლო ნელის ციხისა~ 

(სისხლიანი ციხე).. 

(რუსთაველის თეატრი. 

სახელმწიფო თურქული დრამა) 

 1926 წ. 

15 

იანვარი 

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, ტიპოგრაფიული 

საღებავი, 

64,5X47 სმ №002924 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

№10473 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.



1723 სახვითი ხელოვნება აფიშა სპექტაკლისათვის `ასლი 

და კარამი~. (ქართული 

საკრებულოს თეატრი (ყოფილი 

ქართული კლუბი). თურქული 

დრამატული საზოგადოება)  

1921 წ. 

31 

დეკემბე

რი

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, ტიპოგრაფიული 

საღებავი, 

52X32 სმ №002925 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

№10474 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1724 სახვითი ხელოვნება აფიშა სპექტაკლისათვის `გუმეტ 

აღა~. (მუსულმანთა 

აუდიტორია. მაჰმადიან 

მსახიობთა მონაწილეობით) 

1919 წ. 2 

დეკემბე

რი

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, ტიპოგრაფიული 

საღებავი

42,5X33 სმ №002926 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი. 

სახვითი ხელოვნების 

ფონდი.

№10475 მინისტრის ბრძ. 

№3/40

16.03.2010.

1725 არქეოლოგიური ფიგურა ,,თამადა“ ძვ. წ. VII-

VI სს. 

კოლხეთი ბრინჯაო სიმაღლე 7.5 სმ; სიგანე 4 სმ. №002927 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი. ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

ინვ. №14-

2010/1

მინისტრის ბრძ. 

№3/56

14.04.10 აღმოჩენილია ვანის 

რაიონის სოფელ 

ინაშაურში

1726 არქეოლოგიური სასაკმევლე ძვ. წ. I ს კოლხეთი ბრინჯაო სიმაღლე 18 სმ, დიამეტრი 25 

სმ
№ 002928 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

ინვ. 

№07/323

მინისტრის ბრძ. 

№3/63

26.04.10 (აღმოჩენილია ვანის 

გათხრებისას 2007 წლის 

23 აგვისტოს, ვანის 

არქეოლოგიური 

ექსპედიციის მიერ 

დარეჯან კაჭარავას 

ხელმძღვანელობით)

1727 არქეოლოგიური ჭრაქი ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი 

თრიალეთი.  VIII 

ყორღანი 
ბრინჯაო სიმაღლე 11 სმ, დიამეტრი 21 

სმ
№ 002929 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

ინვ. 

№07/324

მინისტრის ბრძ. 

№3/63

26.04.10 (აღმოჩენილია ვანის 

გათხრებისას 2007 წლის 

23 აგვისტოს, ვანის 

არქეოლოგიური 

ექსპედიციის მიერ 

დარეჯან კაჭარავას 

ხელმძღვანელობით)

1728 არქეოლოგიური ყელსაბამი ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი 

თრიალეთი.  VIII 

ყორღანი 
ოქრო, სარდიონი, აქატი №9-63:622 _ L-8 სმ; ჭ-3 სმ. №9-

63:623 _ დ-3,2 სმ. №9-63:624 _ 

დ-3,3 სმ. №9-63:625 _ დ-2,7 სმ. 

№9-63:626 _ დ-2,6 სმ; №9-

63:627 _ დ- 2,6 სმ; №9_63:628 _ 

დ- 1,2 სმ:

№ 002930 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

№9_63:622_

628

მინისტრის ბრძ. 

№3/63

26.04.10 (წალკის 

მუნიციპალიტეტი, 

წალკის პლატო, წალკის 

წყალსაცავის ტერიტორია 

X41°37’27. 23”, Y 

44°02’13.58”. ყორღანი №8 

(`თუმასინ-თეფე~), 

სამარხის კამერა. 

აღმოჩენილია 1937წ. 

პროფ. ბ. კუფტინის 

ექსპედიციის მიერ)

1729 არქეოლოგიური თასი ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი

თრიალეთი.  V 

ყორღანი 
ვერცხლი დიამეტრი- 9,5 სმ; სიმაღლე- 

11,4 სმ;
№002931 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

№9-63:348 მინისტრის ბრძ. 

№3/63

26.04.10 (წალკის 

მუნიციპალიტეტი, 

წალკის პლატო, წალკის 

წყალსაცავის ტერიტორია 

X41°37’27. 23”, Y 

44°02’13.58”. ყორღანი №8 

(`თუმასინ-თეფე~), 

სამარხის კამერა. 

აღმოჩენილია 1937წ. 

პროფ. ბ. კუფტინის 

ექსპედიციის მიერ)

1730 არქეოლოგიური                                                                                                                                                                                                               ტოლჩა ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეულის 

მეორე 

ნახევარ

ი

ქვემო ქართლი, 

თეთრიწყაროს 

რაიონი, ბედენის 

პლატო                       

თიხა HH - 8 სმ,დდ მაქს – 10სმ № 002932 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

საინვ. №10-

994:1633

ბრძ. №3/119 26.07.10 (ქარელის რაიონი, 

ბერიკლდეების 

ნამოსახლარი 1986 წ. ს. 

ჯანაშიას სახელობის 

საქართველოს 

სახელმწიფო მუზეუმის 

ბერიკლდეების 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია    ალ. 

ჯავახიშვილის 

ხელმძღვანელობით)  



1731 არქეოლოგიური ზიარი ჭურჭელი ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეულის 

მეორე 

ნახევარ

ი

ქვემო ქართლი, 

თეთრიწყაროს 

რაიონი, ბედენის 

პლატო   

თიხა HH - 10.5 სმ, ჭ მაქს – 21 სმ H № 002933 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

საინვ. №134-

975:16926.0

4.2010

ბრძ. №3/119 26.07.10 (ქვემო ქართლი, 

თეთრიწყაროს რაიონი, 

ბედენის პლატო, 

ყორღანი №5, 1970წ. 

საქართველოს 

მეცნიერებათა აკდემიის 

თეთრიწყაროს 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია გ. 

გობეჯიშვილის 

ხელმძღვანელობით)

1732 არქეოლოგიური ქილა ძვ.წ. V 

ათასწლ

ეული

ქვემო ქართლი, 

არუხლო                    
თიხა HH - 14.5 სმ; დდ მაქს –11 სმ № 002934 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

საინვ. №18-

I-4143

ბრძ. №3/119 26.07.10 (ქვემო ქართლი, 

ბოლნისის რაიონი სოფ. 

არუხლო, არუხლოს 

ნეოლითური ხანის 

ნამოსახლარი, ისტორიის, 

ეთნოგრაფიისა და 

არქეოლოგიის 

ინსტიტუტის ქვემო 

ქართლის    

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია ტ. 

ჩუბინიშვილის 

ხელმძღვანელობით)   

1733 არქეოლოგიური მახვილი ძვ.წ VIII-

VII სს. 

შიდა 

ქართლი

შიდა ქართლი ბრინჯაო   L - 58.6სმ № 002935 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

საინვ. 

№24–30:1

ბრძ. №3/119 26.07.10 (ზემო ავჭალა (თბილისის 

გარეუბანი) სამარხი, 

აღმოჩენილი ბავშვთა 

ბანაკის მშენებლობის 

დროს. 1927 წ. ს. ჯანაშიას 

საქართველოს მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, 

ხელმძღვანელი გიორგი 

ნიორაძე)

1734 არქეოლოგიური მძივი (35ცალი) ძვ.წ VIII-

VII სს.

შიდა ქართლი  სარდიონი L - 1.6 სმ, დ –მაქს 0.8 სმ № 002936 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

საინვ. 

№24–30:17

ბრძ. №3/119 26.07.10 (ზემო ავჭალა (თბილისის 

გარეუბანი) სამარხი, 

აღმოჩენილი ბავშვთა 

ბანაკის მშენებლობის 

დროს. 1927 წ. ს. ჯანაშიას 

საქართველოს მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, 

ხელმძღვანელი გიორგი 

ნიორაძე)

1735 არქეოლოგიური სამაჯური ძვ.წ VIII-

VII სს.

შიდა ქართლი ბრინჯაო  დ მაქს – 7.2 სმ № 002937 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

საინვ. 

№24–30:2

ბრძ. №3/119 26.07.10 (ზემო ავჭალა (თბილისის 

გარეუბანი) სამარხი, 

აღმოჩენილი ბავშვთა 

ბანაკის მშენებლობის 

დროს. 1927 წ. ს. ჯანაშიას 

საქართველოს მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, 

ხელმძღვანელი გიორგი 

ნიორაძე)



1736 არქეოლოგიური სამაჯური ძვ.წ VIII-

VII სს.

შიდა ქართლი ბრინჯაო  დ -მაქს – 7.4 სმ № 002938 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

საინვ. 

№24–30:3

ბრძ. №3/119 26.07.10 (ზემო ავჭალა (თბილისის 

გარეუბანი) სამარხი, 

აღმოჩენილი ბავშვთა 

ბანაკის მშენებლობის 

დროს. 1927 წ. ს. ჯანაშიას 

საქართველოს მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, 

ხელმძღვანელი გიორგი 

ნიორაძე)

1737 არქეოლოგიური ქოცო ძვ.წ VIII-

VII სს.

შიდა ქართლი თიხა         H - 8.2 სმ.პირიდ - 4.1 სმ,ძირი 

დ - 3.2 სმ
№ 002939 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

საინვ. 

№24–30:16

ბრძ. №3/119 26.07.10 (ზემო ავჭალა (თბილისის 

გარეუბანი) სამარხი, 

აღმოჩენილი ბავშვთა 

ბანაკის მშენებლობის 

დროს. 1927 წ. ს. ჯანაშიას 

საქართველოს მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, 

ხელმძღვანელი გიორგი 

ნიორაძე)

1738 არქეოლოგიური თავის ქალა ძვ.წ VIII-

VII სს.

შიდა ქართლი ძვალი 18.5X13.8 სმ. № 002940 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

საინვ. 

№24–30:19

ბრძ. №3/119 26.07.10 (ზემო ავჭალა (თბილისის 

გარეუბანი) სამარხი, 

აღმოჩენილი ბავშვთა 

ბანაკის მშენებლობის 

დროს. 1927 წ. ს. ჯანაშიას 

საქართველოს მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, 

ხელმძღვანელი გიორგი 

ნიორაძე)

1739 პალეოგრაფიული, 

სახვითი ხელოვნება

ბიზანტიური სკოლა მოქვის სახარება 1300 წ. ხე, ქსოვილი, ვერცხლი, 

მოოქრული ვერცხლი, 

ეტრატი, ფურცლოვანი 

ოქრო, მელანი, ოქრომელანი, 

აკვარელი, ტემპერა; 

30X25,5 სმ 2941 ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი

Q-902 მინისტრის ბრძ. 

№3/32

21.02.11

1740 არქეოლოგიური თავის ქალის სარქველი 

(კალვარიუმი) დ2280დდ - 

ნამარხი ჰომინინი დმანისის 

ქვედა პალეოლითური 

ძეგლიდან  

1.77 

მილიონ

ი წლის 

წინ

დმანისი ძვალი 11,7 X 17,8 X 13 სმ № 002942 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

ინვ. 

№დ2280

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12 (დმანისის 

პალეოლითური 

ადგილსაპოვებლის 

მეექვსე ფენა, 50/62 

კვადრატი)

1741 არქეოლოგიური ქვედა ყბა (მანდიბულა) დ221დ- 

ნამარხი ჰომინინი დმანისის 

ქვედა პალეოლითური 

ძეგლიდან 

1.77 

მილიონ

ი წლის 

წინ

დმანისი ძვალი 4,8 X 7,6 X 8 სმ № 002943 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№დ221 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12 (დმანისის 

პალეოლითური 

ადგილსაპოვებლის 

მეექვსე ფენა, 50/62 

კვადრატი)

1742 არქეოლოგიური სამაჯური ახ.წ. IVს. მცხეთა, 
არმაზისხევი

ოქრო, მინა დმ-6,3სმ № 002944 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№18-55:235 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1743 არქეოლოგიური საკიდი ელინის

ტური 

ხანა

ვანი ოქრო, აქატი. საკიდის სიმაღლე – 19 მმ, მაქს. 

სიგანე – 19 მმ
№ 002945 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№79-41:474 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1744 არქეოლოგიური საკიდი ელინის

ტური 

ხანა

ვანი ოქრო, აქატი სიმაღლე–25 მმ, სიგანე–34 მმ  № 002946 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№79-41:475 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1745 არქეოლოგიური საყურეები (2) ძვ. წ. V 

საუკუნე

ვანი ოქრო სიმაღლე – 46 და 46,5 მმ, 

რგოლის დმ – 24 მმ
№ 002947 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№10-975:86 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12



1746 არქეოლოგიური ყელსაბამი ძვ. წ. V 

ს. 

ვანი ოქრო სიგრძე – 9 და                                      

11 მმ, მძივის დმ – 4,5 მმ, 

ღერძის                                    

სიგრძე – 5 მმ, მილაკის სიგრძე 

–                                    16-18 მმ, 

დმ – 2 მმ

№ 002948 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№10-975:91 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1747 არქეოლოგიური საკიდები ადამიანის სახის 

გამოსახულებით(19)

ძვ. წ. IV-

III სს. 

ვანი ოქრო 12X7 მმ № 002949 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№49-981:11 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1748 არქეოლოგიური დასაკერებელი ფირფიტები 

ტახის გამოსახულებით (3)

ძვ. წ. IV-

III სს. 

ვანი ოქრო სიგრძე – 35 მმ; 37 მმ; 38                                   

მმ. სიმაღლე – 18-20 მმ
№ 002950 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№49-981:4 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1749 არქეოლოგიური დასაკერებელი ფირფიტები 

გრიფონის გამოსახულებით (2)

ძვ. წ. IV-

III სს. 

ვანი ოქრო სიგრძე – 40 მმ. სიმაღლე –  30 

მმ
№ 002951 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№49-981:5 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1750 არქეოლოგიური ზოდი ძვ. წ. IV-

III სს. 

ვანი ოქრო სიგრძე–21 მმ. სიმაღლე–14 მმ № 002952 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№49-981:16 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1751 არქეოლოგიური სამაჯური ძვ.წ. IV 

საუკუნე 

დაბლაგომი ოქრო 50X56 მმ № 002953 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№135-

975:126

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1752 არქეოლოგიური სამაჯურები (2) ძვ.წ. IV 

საუკუნე

დაბლაგომი ოქრო 55X44 მმ, 49X40 მმ № 002954 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№135-975:3 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1753 არქეოლოგიური საყურეები (2) ძვ.წ. IV 

საუკუნე

დაბლაგომი ოქრო 30X17 მმ № 002955 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№135-975:8 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1754 არქეოლოგიური დასაკერებელი ფირფიტები (4) ძვ.წ. IV 

საუკუნე

დაბლაგომი ოქრო 20X20 მმ № 002956 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№135-975:1 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1755 არქეოლოგიური საყურე ძვ.წ. IV 

საუკუნე

შავსაყდარა ოქრო 35X30X4 მმ № 002957 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№5-999:1 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1756 არქეოლოგიური მძივების (14) და საკიდების (8) 

ასხმა

ძვ.წ. IV 

საუკუნე

შავსაყდარა ოქრო ასხმის სიგრძე – 90 მმ. № 002958 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№5-

999:54,55

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1757 არქეოლოგიური საყურეები (2) ძვ.წ. IV 

საუკუნე

შავსაყდარა ოქრო დმ. - 48 მმ. დმ. 45 მმ. № 002959 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№5-

999:52,53

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1758 არქეოლოგიური ვარდულები (62) ძვ.წ. IV 

საუკუნე

კავთისხევი ოქრო დმ მაქს. – 10 მმ და დმ მინ. – 6 

მმ
№ 002960 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№103-

984:10

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1759 არქეოლოგიური ვარდულები (26) ძვ.წ. IV 

საუკუნე

კავთისხევი ოქრო დმ მაქს.- 19 მმ № 002961 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№103-984:7 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1760 არქეოლოგიური საკიდი ძვ.წ. IV 

საუკუნე

კავთისხევი ოქრო, აქატი 25X17X11 მმ № 002962 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№103-984:4 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1761 არქეოლოგიური ვარდულები (6) ძვ.წ. IV 

საუკუნე

კავთისხევი ოქრო დმ მაქს. – 23 მმ და დმ მინ. – 18 

მმ
№ 002963 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№103-984:8 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1762 არქეოლოგიური საყურეები (2) ძვ.წ. IV 

საუკუნე

კავთისხევი ოქრო, პასტა სიგრძე 43 მმ, სიგანე 28 მმ № 002964 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№103-984:5 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12



1763 არქეოლოგიური საკიდი ძვ.წ. IV 

საუკუნე

კავთისხევი ოქრო, პასტა სიგრძე 19 მმ, სიგანე 7 მმ № 002965 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№103-984:6 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1764 არქეოლოგიური საკიდი ცხენის გამოსახულებით IV 

საუკუნე

ჟინვალი ვერცხლი სიმაღლე 65 მმ, სიგანე 62 მმ № 002966 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№10-996:10 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1765 არქეოლოგიური მძივები (40) IV 

საუკუნე

მცხეთა ოქრო, გრანატი საერთო სიგრძე 280 მმ № 002967 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№18-55:189 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1766 არქეოლოგიური ორნამენტირებული ფირფიტა ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ახალგორი ოქრო 103X87 მმ № 002968 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №CM-54 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1767 არქეოლოგიური ყელსაბამი II 

საუკუნ

ის 

დასასრ

ული

ზღუდერი ოქრო, აქატი საერთო სიგრძე 617 მმ, კამეო 

38X42 მმ
№ 002969 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№190-65:44 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1768 არქეოლოგიური საკიდი ფირფიტა ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ახალგორი ოქრო სიგრძე 70 მმ, სიგანე 58 მმ № 002970 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №CM-47 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1769 არქეოლოგიური საკიდი ზარაკებით (2) ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ახალგორი ოქრო სიგრძე 77 მმ № 002971 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №CM-49 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1770 არქეოლოგიური ფირფიტები (3) ძვ. წ. IV 

საუკუნე 

ახალგორი ოქრო 48X44 მმ № 002972 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №CM-51 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1771 არქეოლოგიური საკიდი II-III სს. მცხეთა ოქრო, ფერადი ქვა დმ 18 მმ № 002973 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №18-55:118 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1772 არქეოლოგიური არქაში II ს. მცხეთა ოქრო, ქვა, მინა, ემალი 235X79X28 მმ № 002974 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №18-55:2 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1773 არქეოლოგიური აგრაფი III 

საუკუნე

კლდეეთი ოქრო, სარდიონი, 

ალმანდინი

60X54 მმ № 002975 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №11-57:1 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1774 არქეოლოგიური საკიდი III 

საუკუნე

მცხეთა ოქრო 23X18 მმ № 002976 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №16-2002:5 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1775 არქეოლოგიური მილაკისებური მძივი ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ვანი ოქრო სიგრძე 30 მმ, დმ 7 მმ № 002977 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №31-

2006:59

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1776 არქეოლოგიური საბეჭდავი ბეჭედი ძვ. წ. IV 

საუკუნე

დაბლაგომი ოქრო 20X19 მმ № 002978 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №დგ.1240 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1777 არქეოლოგიური ყელსაბამი ძვ. წ. II-I 

სს.

 ვანი ოქრო, სარდიონი, მინა ასხმის სიგრძე 95 მმ, საკიდის 

დმ 18 მმ, მძივის დმ 8 მმ
№ 002979 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№59-978:3 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1778 არქეოლოგიური ყელსაბამი ძვ. წ. II-I 

სს.

ვანი ოქრო, აქატი, სარდიონი ასხმის სიგრძე 300 მმ, საკიდის 

დმ 18 მმ, მძივის დმ 8 მმ
№ 002980 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №69-975:1 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1779 არქეოლოგიური საკიდი II-III სს. მცხეთა ოქრო, ალმანდინი 25X24 მმ № 002981 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №18-55:119 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12



1780 არქეოლოგიური სამაჯური ძვ. წ. III 

საუკუნე

ვანი ოქრო მაქს. დმ 61 მმ № 002982 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №14-57:18 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1781 არქეოლოგიური ზოდი ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ვანი ოქრო 15X9 მმ № 002983 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №1-2005:35 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1782 არქეოლოგიური არწივის გამოსახულებიანი 

დასაკერებელი ფირფიტები (40)

ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ვანი ოქრო 21X16 მმ № 002984 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №1-2005:29 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1783 არქეოლოგიური დასაკერებელი ფირფიტები (40) ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ვანი ოქრო 15X18 მმ № 002985 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №1-2005:20 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1784 არქეოლოგიური ბეჭედ-საბეჭდავი ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ყანჩაეთი ვერცხლი დმ 24 მმ № 002986 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №16-980:7 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1785 არქეოლოგიური მილაკისებური მძივებისგან 

შედგენილი ვერცხლის ასხმები 

(5)

ძვ. წ. V 

საუკუნე

ვანი ვერცხლი სიგრძე დაახლ. 6950 მმ № 002987 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №10-975:75 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1786 არქეოლოგიური საყურეები (2) ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ითხვისი ოქრო სიგრძე 65 მმ № 002988 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№26-

65:1838,183

9

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1787 არქეოლოგიური მძივების ასხმა (450 ც) ძვ. წ. III 

საუკუნე

ვანი მინა. ოქრო სიგრძე დაახლ. 1500 მმ, მძივის 

დმ 3-5 მმ
№ 002989 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№14-57:9 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1788 არქეოლოგიური საყურე ძვ. წ. V 

საუკუნე

ვანი ოქრო სიმაღლე 52 მმ, რგოლის დმ 24 

მმ, ბურთულის დმ 16 მმ
№ 002990 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №11-974:69 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1789 არქეოლოგიური ორნამენტირებული ფირფიტები 

(25 ც)

ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ახალგორი ოქრო 11X11მმ № 002991 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №CM-33,34 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1790 არქეოლოგიური ყელსაბამი (33+25 ც) ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ახალგორი ოქრო L-260 მმ, W – 25 მმ № 002992 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №CM-6 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1791 არქეოლოგიური სასაფეთქლე ძვ. წ. IV-

III სს.

ვანი ოქრო 60X16 მმ № 002993 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №49-981:1 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1792 არქეოლოგიური საყურეები (2) ძვ. წ. IV 

საუკუნე

შრომისუბანი 

(რაჭა)
ოქრო 48X13 მმ № 002994 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №125-975:8 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1793 არქეოლოგიური ითიფალური ფიგურა ძვ. წ. III 

საუკუნე

ვანი ოქრო, ბრინჯაო სიმაღლე 180 მმ № 002995 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№2:985-992 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1794 არქეოლოგიური სატირი ძვ. წ. III 

საუკუნე

ვანი ოქრო, ბრინჯაო სიმაღლე 208 მმ № 002996 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №13-

2007:54

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1795 არქეოლოგიური საყურე ძვ. წ. V-

IV სს.

ვანი ოქრო სიგრძე 38 მმ № 002997 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №9-52:1 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1796 არქეოლოგიური მშვილდსაკინძი ძვ. წ. V 

საუკუნე

ვანი ოქრო სიმაღლე 14 მმ, სიგრძე 22 მმ № 002998 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №10-975:68 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1797 არქეოლოგიური ოქრომკედის ფრაგმენტები ძვ. წ. III 

საუკუნე

ვანი ოქრო წონა 3,61 გრ № 002999 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №1-

985:1008

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12



1798 არქეოლოგიური მძივი ძვ. წ. III 

საუკუნე

საირხე ოქრო 21X21 მმ № 003000 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №19-82-6 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1799 არქეოლოგიური ცხენის მოსართავი ბალთები (2 

ც)

ძვ. წ. III 

საუკუნე

საირხე ოქრო 40X11-12 მმ № 003001 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №19-82-3,4 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1800 არქეოლოგიური მასრა ძვ. წ. III 

საუკუნე

საირხე ოქრო 11X29 მმ № 003002 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №19-82-7 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1801 არქეოლოგიური მილაკები (2) ძვ. წ. IV 

საუკუნე

საირხე ოქრო სიგრძე 25 მმ და 22 მმ № 003003 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №19-85-410 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1802 არქეოლოგიური საყურეები (2) ძვ. წ. IV 

საუკუნე

საირხე ოქრო სიგრძე 60 მმ № 003004 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №19-86-449 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1803 არქეოლოგიური ქამრის ნაწილები (4) ძვ. წ. IV 

საუკუნე

საირხე ოქრო ბალთის სიგრძე 26 მმ, მასრის 

სიგრძე 2 მმ, დმ 10 მმ
№ 003005 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №19-86-461 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1804 არქეოლოგიური კოვზი-საწური ძვ. წ. IV 

საუკუნე

საირხე ოქრო სიგრძე 67 მმ, დმ 18 მმ № 003006 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №19-86-457 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1805 არქეოლოგიური შტანდარტის ნაწილი ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის I 

ნახევარ

ი

თრიალეთი ოქრო, კანიფოლი სიმაღლე 70 მმ, დმ 60 მმ № 003007 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №9-63:838 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1806 არქეოლოგიური საყურეები (2) II-III სს. მცხეთა ოქრო, ძოწი 55X12 მმ № 003008 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №9-61:73 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1807 არქეოლოგიური სამაჯურები (2) II-III სს. მცხეთა ოქრო, ძოწი 60X50 მმ № 003009 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №18-

55:146, 147

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1808 არქეოლოგიური დიადემა II-III სს. მცხეთა ოქრო, ძოწი სიგრძე 305 მმ № 003010 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №18-55:101 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1809 არქეოლოგიური გულსაკიდი II-III სს. მცხეთა ოქრო, ძოწი 62X55 მმ № 003011 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №28-51:1 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1810 არქეოლოგიური მძივები (3) II-III სს. მცხეთა ოქრო, ფერადი ქვები დმ 17 მმ № 003012 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №18-55:6 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1811 არქეოლოგიური სამაჯური IV 

საუკუნე

მცხეთა ოქრო, ძოწი, მალაქიტი, 

ლაზურიტი

სიგრძე 210 მმ, სიგანე 27 მმ № 003013 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №18-55:220 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1812 არქეოლოგიური მედალიონი III-IV 

საუკუნე

ები

ჟინვალი ოქრო, ძოწი, მინა დმ 29 მმ № 003014 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №5-975:7 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1813 არქეოლოგიური საკინძი ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეულის 

შუა 

ხანები

ბედენი ოქრო 78X50 მმ № 003015 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №9-61:73 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12



1814 არქეოლოგიური ცხოველის ფიგურა და სადგარი ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის I 

ნახევარ

ი

თრიალეთი ოქრო, ქვა, კანიფოლი, 

ორგანული მინა

H მაქს. – 52 მმ, L – 55 მმ, W – 35 

მმ
№ 003016 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №9-

63:354,355

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1815 არქეოლოგიური სიტულა ძვ. წ. V 

საუკუნე

ვანი ვერცხლი პირის დმ 119 მმ. სიმაღლე 109 

მმ
№ 003017 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №10-

975:102

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1816 არქეოლოგიური ფიალა ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ვანი ვერცხლი პირის დმ 125 მმ, სიმაღლე 31 

მმ
№ 003018 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №24-2006:4 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1817 არქეოლოგიური მონეტები (100) ძვ. წ. V 

საუკუნე

ვანი ვერცხლი დმ მაქს. 12 მმ, მინ. 10 მმ № 003019 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№1:987-24-

123

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1818 არქეოლოგიური მონეტა ძვ. წ. 

500 წ.

ვანი ვერცხლი დმ 16 მმ № 003020 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№1:987-718 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1819 არქეოლოგიური მონეტა ძვ. წ. 

490 წ.

ვანი ვერცხლი დმ 12 მმ № 003021 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№1:987-719 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1820 არქეოლოგიური მონეტა ძვ. წ. 

540-530 

წწ.

ვანი ვერცხლი დმ 9 მმ № 003022 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№1:987-720 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1821 არქეოლოგიური საბეჭდავი ბეჭედი ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ვანი მოოქრული ვერცხლი დმ 25X20 მმ № 003023 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№1:987-718 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1822 არქეოლოგიური საბეჭდავი ბეჭედი ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ვანი ვერცხლი  სიგანე 18 მმ № 003024 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№1:987-19 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1823 არქეოლოგიური ყელსაბამი ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ვანი ოქრო საკიდების სიმაღლე 25 ნნ № 003025 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№1:987-12 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1824 არქეოლოგიური ყელსაბამი ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ვანი ოქრო საკიდების სიმაღლე 22 მმ და 

21 მმ, მძივის დმ 4 მმ
№ 003026 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№1:987-13, 

16-17

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1825 არქეოლოგიური სასაფეთქლეები (2) ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ვანი ოქრო სიმაღლე 88,5 მმ და 87,5 მმ № 003027 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№1:987-11 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1826 არქეოლოგიური სასაფეთქლე ძვ.წ. V-IV 

სს.

მთისძირი ოქრო სიმაღლე 81 მმ დმ 47 მმ № 003028 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №1:985-973 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1827 არქეოლოგიური საკიდი ძვ. წ. VII-

VI სს.

სიმაგრე ოქრო H- 60 მმ, W – 57 მმ № 003029 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№8-975:1 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1828 არქეოლოგიური საკიდი ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ნოსირი ოქრო H- 16 მმ, W – 13 მმ, დ – 2 მმ № 003030 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №26-29:3 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1829 არქეოლოგიური ხვიები (2) ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის I 

ნახევარ

ი

თრიალეთი ოქრო დმ 46 მმ და 43 მმ № 003031 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№9-63:621 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1830 არქეოლოგიური საკიდი ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ნოსირი ოქრო W – 21 მმ, დ – 7 მმ № 003032 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №26-29:4 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12



1831 არქეოლოგიური იბნ იაზიდი დოქი ჰიჯრით 

69 წ. – 

688-689 

წწ.

ქ. ბასრა, არაბეთი ბრინჯაო სიმაღლე 65,2 სმ, სიგანე 32,2 

სმ, სიღრმე 47,2 სმ, პირის 

დიამეტრი 10,15 სმ, ქუსლის 

დიამეტრი 16,5 სმ

№ 003033 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, შ. 

ამირანაშვილის 

სახელობის ხელოვნების 

მუზეუმი

საგანძურის 

ფონდი 

№წ/კ/I/5

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1832 არქეოლოგიური ქინძისთავი ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეული

ნაჩერქეზევი, 

საჩხერე
ბრინჯაო სიგრძე 32,3 სმ № 003034 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №9-61:73 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1833 არქეოლოგიური ქინძისთავი ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეული

ურბნისი, 

ქარელი
ბრინჯაო სიგრძე 18,5 სმ № 003035 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №1-62:3625 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1834 არქეოლოგიური სამაჯური ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეული

საჩხერე ბრინჯაო დმ 6,5 სმ № 003036 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №94-10:28 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1835 არქეოლოგიური სატევარი ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეული

საჩხერე ბრინჯაო სიგრძე 30,5 სმ № 003037 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №10-61:11 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1836 არქეოლოგიური ქინძისთავი ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეული

საჩხერე ბრინჯაო სიგრძე 25,7 სმ № 003038 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №94-10 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1837 არქეოლოგიური მძივების დომინოსებური ასხმა 

(28 ც)

ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეული

ბერიკლდეები, 

ქარელი
ძვალი ასხმის სიგრძე 28 სმ № 003039 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №10-

994:2914

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1838 არქეოლოგიური სეკირის ფორმის იარაღი (ცული) ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეულის 

დასასრ

ული

ბედენი, თეთრი-

წყარო
ბრინჯაო სიმაღლე 8,5 სმ № 003040 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №39-2010:6 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1839 არქეოლოგიური დათვის ფიგურა ძვ. წ. III-

II 

ათასწლ

ეულები

ს მიჯნა

აზანთა, 

აფხაზეთი
ბრინჯაო 2,5X1,6 სმ № 003041 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №23-61:15 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1840 არქეოლოგიური მძივების ასხმა (67 ც) ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის I 

ნახევარ

ი

წალკა, 

თრიალეთი
ბრინჯაო ასხმის სიგრძე 58 სმ № 003042 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №9-59:204 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1841 არქეოლოგიური მძივების ასხმა (33 ც) ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის I 

ნახევარ

ი

წალკა, 

თრიალეთი
სარდიონი, პასტა ასხმის სიგრძე 37 სმ № 003043 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №9-63:341-

343

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1842 არქეოლოგიური საპარადო ცული ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის 

შუახანე

ბი

ბრილი, რაჭა ბრინჯაო სიგრძე 17 სმ № 003044 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №5-993:32 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1843 არქეოლოგიური ყანწის ფორმის სასმისი (რიტონი-

სასმისი)

ძვ. წ. XV-

XIV სს.

ბორნიღელე, 

მესხეთი
ბრინჯაო 13X6 სმ № 003045 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №13-2011:9 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1844 არქეოლოგიური დისკოს ფორმის აჟურული 

საკიდი

ძვ. წ. XIV 

საუკუნე

კვირაცხოველი, 

მესხეთი
ბრინჯაო დმ 17,5 სმ № 003046 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №13-

2011:53

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1845 არქეოლოგიური დისკოს ფორმის აჟურული 

საკიდი

ძვ. წ. XIV 

საუკუნე

კვირაცხოველი, 

მესხეთი
ბრინჯაო დმ 19,8 სმ № 003047 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №13-

2011:70

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12



1846 არქეოლოგიური დისკოს ფორმის აჟურული 

საკიდი

ძვ. წ. XIV 

საუკუნე

კვირაცხოველი, 

მესხეთი
ბრინჯაო დმ 17,5 სმ № 003048 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №13-

2011:68

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1847 არქეოლოგიური დისკოს ფორმის აჟურული 

საკიდი

ძვ. წ. XV-

XIV სს.

ბორნიღელე, 

მესხეთი
ბრინჯაო დმ 22 სმ № 003049 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №13-

2011:31

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1848 არქეოლოგიური საკინძი ჯიხვის ფიგურით ძვ. წ. XV-

XIV სს.

რველი, მესხეთი ბრინჯაო სიგრძე 14,5 სმ № 003050 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №13-

2011:104

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1849 არქეოლოგიური სამშვერილიანი საკინძი ძვ. წ. XV-

XIV სს.

კვირაცხოველი, 

მესხეთი
ბრინჯაო სიგრძე 23,8 სმ № 003051 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №13-

2011:43

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1850 არქეოლოგიური საკინძი ცულის ფორმის თავით ძვ. წ. XIV-

XIII სს.

კვირაცხოველი, 

მესხეთი
ბრინჯაო სიგრძე 10,9 სმ № 003052 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №13-

2011:56

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1851 არქეოლოგიური საკინძი დისკოიანი და 

ჯაჭვებიანი თავით

ძვ. წ. XIV 

საუკუნე

კვირაცხოველი, 

მესხეთი
ბრინჯაო სიგრძე 21,5 სმ № 003053 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №13-

2011:63

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1852 არქეოლოგიური საკიდი პეპლის ფორმის ძვ, წ, XIII-

XII სს.

კვირაცხოველი, 

მესხეთი
ბრინჯაო 6,5X6 სმ № 003054 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №13-

2011:51

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1853 არქეოლოგიური საკიდი ორმაგდისკოიანი ძვ. წ. XV-

XIV სს.

კვირაცხოველი, 

მესხეთი
ბრინჯაო 7,8X12,5 სმ № 003055 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №13-

2011:73

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1854 არქეოლოგიური ყელსაბამი ორმაგდისკოიანი 

საკიდით და მძივებით

ძვ. წ. XIV-

XIII სს.

კვირაცხოველი, 

მესხეთი
ბრინჯაო, სარდიონი საკიდი 10X9 სმ, ყელსაბამის 

სიგრძე 63 სმ
№ 003056 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №13-

2011:72

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1855 არქეოლოგიური საკიდი ძვ. წ. XIV-

XIII სს.

ჩითახევი, 

მესხეთი
ბრინჯაო სიგრძე 10 სმ № 003057 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №13-

2011:98

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1856 არქეოლოგიური მახვილი ძვ. წ. XV-

XIV სს.

ზემო ბოდბე, 

კახეთი
ბრინჯაო სიგრძე 55 სმ, სიგანე 6,5 სმ № 003058 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №4-2009:5 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1857 არქეოლოგიური შტანდარტი ირმის ფიგურით ძვ. წ. XV ბერიკლდეები, 

ქარელი
ბრინჯაო სიგრძე 29,5 სმ, სიგანე 11,8 სმ № 003059 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №87-

986:107

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1858 არქეოლოგიური სატიტუალო ჭურჭელი ძვ. წ. XIV-

XIII სს.

სასირეთი, კასპი ბრინჯაო სიმაღლე 12,8 სმ № 003060 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №17-30:19 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1859 არქეოლოგიური მახვილი ძვ. წ. XIII-

XI სს.

ძველი ანაგა, 

კახეთი
ბრინჯაო სიგრძე 66 სმ, სიგანე 8,3 სმ № 003061 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №22-30:9 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1860 არქეოლოგიური სამაჯური ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის 

მიწურუ

ლი

ორხევი, 

თიანეთი
ბრინჯაო დმ 8,5 სმ № 003062 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №14-997:7 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1861 არქეოლოგიური სამაჯური ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის 

მიწურუ

ლი

ორხევი, 

თიანეთი
ბრინჯაო დმ 9 სმ № 003063 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №14-997:3 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1862 არქეოლოგიური ცული (ცენტრალურ-

ამიერკავკასიური ტიპის)

ძვ. წ. XII-

X სს.

დირბი, შიდა 

ქართლი
ბრინჯაო სიგრძე 14,8 სმ, სიგანე 9,8 სმ № 003064 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №91-988:1 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12



1863 არქეოლოგიური შტანდარტის თავი ირმის 

ფიგურით

ძვ. წ. XI-

X სს.

თუშეთი, 

შემთხვევითი 

აღმოჩენა

ბრინჯაო სიმაღლე 10 სმ, სიგანე 6,8 სმ № 003065 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №976 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1864 არქეოლოგიური შტანდარტის თავი ირმის 

ფიგურით

ძვ. წ. XI-

X სს.

თუშეთი, 

შემთხვევითი 

აღმოჩენა

ბრინჯაო სიმაღლე 19,5 სმ, სიგანე 12 სმ № 003066 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №977 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1865 არქეოლოგიური სამლოცველოს მოდელი 

(სარიტუალო ნივთი)

ძვ. წ. IX-

VIII სს.

გამდლისწყარო ბრინჯაო სიმაღლე 4,8 სმ, სიგანე 12,6 სმ № 003067 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №69-66:1 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1866 არქეოლოგიური კოლხური ცული ცხოველის 

ფიგურით

ძვ. წ. VII 

საუკუნე

ოჟორა, შიდა 

ქართლი
ბრინჯაო სიმაღლე 17,6 სმ, სიგანე 6,8 სმ № 003068 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №7-59:47 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1867 არქეოლოგიური კოლხური ცული ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ოყურეში, 

ლეჩხუმი
ბრინჯაო სიმაღლე 19 სმ, პირი 6,8 სმ № 003069 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №11-32:23 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1868 არქეოლოგიური კოლხური ცული ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ოყურეში, 

ლეჩხუმი
ბრინჯაო სიმაღლე 17,5 სმ, პირი 5,9 სმ № 003070 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №11-32:51 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1869 არქეოლოგიური საკისრე რკალი ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ოყურეში, 

ლეჩხუმი
ბრინჯაო  დმ 15,3 სმ № 003071 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№18-32:206 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1870 არქეოლოგიური სამაჯური ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ოყურეში, 

ლეჩხუმი
ბრინჯაო  დმ 5,8 სმ № 003072 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №18-32:49 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1871 არქეოლოგიური სიტულა ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ოყურეში, 

ლეჩხუმი
ბრინჯაო სიმაღლე 13,8 სმ № 003073 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №1-36:179 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1872 არქეოლოგიური სიტულა ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ოყურეში, 

ლეჩხუმი
ბრინჯაო სიმაღლე 16 სმ № 003074 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №1-36:180 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1873 არქეოლოგიური ჯაჭვი ირმის ოთხი ფიგურით 

(ძეწკვი საკიდებით)

ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ჩაბარუხის განძი, 

ფასანაური
ბრინჯაო ჯაჭვის სიგრძე 94,5 სმ № 003075 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №27-61:65-

68 და 86

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1874 არქეოლოგიური დუგმა (დედალი) ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ჩაბარუხის განძი, 

ფასანაური
ბრინჯაო 8,8X6,8 სმ № 003076 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №27-61:17ა მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1875 არქეოლოგიური დუგმა (მამალი) ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ჩაბარუხის განძი, 

ფასანაური
ბრინჯაო 16,1X10,8 სმ № 003077 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №27-61:17ბ მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1876 არქეოლოგიური ბალთა ორნამენტირებული 

(აბზინდა)

ძვ. წ. VII 

საუკუნე

ავრანლო, 

თრიალეთი 
ბრინჯაო 19X5,5 სმ № 003078 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №60-970:1 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1877 არქეოლოგიური ირმის ფიგურა ძვ. წ. VII 

საუკუნე

ღარი, რაჭა ბრინჯაო სიგრძე 9,1 სმ, სიგანე 5,2 სმ № 003079 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №6-02:100 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1878 არქეოლოგიური ხარის ფიგურა ძვ. წ. VII 

საუკუნე

ღარი, რაჭა ბრინჯაო სიგრძე 8,3 სმ, სიგანე 6,5 სმ № 003080 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №6-02:103 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1879 არქეოლოგიური კომბინირებული იარაღი, ტარზე 

ვერძის თავებით

ძვ. წ. VI 

საუკუნე

ბრილი, რაჭა ბრინჯაო სიგრძე 21 სმ, სიგანე 3,5 სმ № 003081 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №121-52 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1880 არქეოლოგიური ჯიხვის ფორმის საკიდი ძვ. წ. VI 

საუკუნე

ბრილი, რაჭა ბრინჯაო სიგრძე 13,4 სმ, სიგანე 6 სმ № 003082 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №5-993:977 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12



1881 არქეოლოგიური მძივების ასხმა  (17 ც) ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ბეშთაშენი, 

თრიალეთი
სარდიონი ასხმის სიგრძე 27 სმ № 003083 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №11-

2011:47

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1882 არქეოლოგიური მძივების ასხმა  (265 ც) ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ელი-ბაბა, 

თრიალეთი
მინისებური პასტა ასხმის სიგრძე 82,6 სმ № 003084 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №11-

2011:14

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1883 არქეოლოგიური მძივების ასხმა (365 ც, 

სხვადასხვა ფორმის, ფერის და 

ზომის)

ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ელი-ბაბა, 

თრიალეთი
მინისებური პასტა ასხმის სიგრძე 132 სმ № 003085 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№11-2011:8 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1884 არქეოლოგიური მძივების ასხმა (99 ც, სხვადასხვა 

ფორმის, ფერის და ზომის)

ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ელი-ბაბა, 

თრიალეთი
აქატი, სარდიონი, მინა, 

მინისებური პასტა

ასხმის სიგრძე 62 სმ № 003086 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №11-2011:9 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1885 არქეოლოგიური მძივების ასხმა (293 ც) ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ფარცხანაყანევი სარდიონი ასხმის სიგრძე 238 სმ № 003087 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №ფარ-2-12 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1886 არქეოლოგიური მძივების ასხმა (12 ც) ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ერგეტა, 

სამეგრელო
გიშერი ასხმის სიგრძე 21 სმ № 003088 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №12-

2011:21

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1887 არქეოლოგიური მძივების ასხმა  (310 ც) ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ერგეტა, 

სამეგრელო
მინა ასხმის სიგრძე 116 სმ № 003089 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №12-

2011:17

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1888 არქეოლოგიური მძივების ასხმა (29 ც) ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ერგეტა, 

სამეგრელო
ოპალი (?) უდ. დმ 2 სმ, უმც. დმ 0,9 სმ № 003090 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №12-

2011:16

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1889 არქეოლოგიური მძივების ასხმა (37 ც) ძვ. წ. VIII-

VII სს.

მუხურჩა, 

სამეგრელო
გიშერი უდ. დმ 2,1 სმ, მინ. დმ 0,7 სმ, 

ასხმის სიგრძე 35 სმ
№ 003091 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №81-976:17 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1890 არქეოლოგიური შტანდარტის თავი ძვ. წ. VI-

V სს.

სტეფანწმინდა ბრინჯაო სიგრძე 12 სმ, სიგანე 4,5 სმ № 003092 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №2-02:178 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1891 არქეოლოგიური ბუნიკის თავი ძვ. წ. VI-

V სს.

სტეფანწმინდა ბრინჯაო სიგრძე 4 სმ, სიგანე 9,2 სმ № 003093 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №2-02:183 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1892 არქეოლოგიური შტანდარტის ნაწილი (ზარაკი 

ფიგურებით) 

ძვ. წ. VI-

V სს.

სტეფანწმინდა ბრინჯაო სიგრძე 16,2 სმ № 003094 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №2-02:186 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1893 არქეოლოგიური ლაგმის დეტალი (საყბეური) ძვ. წ. VI-

V სს.

სტეფანწმინდა ბრინჯაო სიგრძე 13 სმ, სიგანე 10,3 სმ № 003095 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №2-02:212 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1894 არქეოლოგიური ბუნიკი ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ელი-ბაბა, 

თრიალეთი
ბრინჯაო დმ 3,3 სმ, სიმაღლე 12,2 სმ № 003096 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №11-

2011:18

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1895 არქეოლოგიური მძივების ასხმა  (80 ც) ძვ.წ. V-IV 

სს.

ბრილი, რაჭა მინა ასხმის სიგრძე 105 სმ, მძივების 

დმ 1,2-1,7 სმ
№ 003097 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №5-993:622 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1896 არქეოლოგიური მძივების ასხმა (11 ც) ძვ.წ. V-IV 

სს.

ბრილი, რაჭა მინა დმ 3,6 სმ, სიმაღლე 2 სმ, ასხმის 

სიგრძე 28 სმ
№ 003098 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №5-993:624 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1897 არქეოლოგიური მძივების ასხმა (108 ც) ძვ.წ. V-IV 

სს.

ბრილი, რაჭა მინისებური პასტა დმ 1,2 სმ, ასხმის სიგრძე 66 სმ № 003099 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №5-993:627 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1898 არქეოლოგიური მძივები (4 ც) ძვ. წ. IV-

III სს.

სტეფანწმინდა მინა დმ 2,6 სმ, სიმაღლე 3 სმ № 003100 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №2-02:337 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12



1899 არქეოლოგიური შტანდარტის თავი ძვ. წ. 

Vსაუკუ

ნის შუა 

ხანები

ყანჩაეთი, შიდა 

ქართლი
ბრინჯაო დმ 8,8 სმ, სიმაღლე 17 სმ № 003101 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №16-980“10 მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1900 არქეოლოგიური სატირის თავი ძვ. წ. II 

საუკუნ

ის II 

ნახევარ

ი

ვანი ბრინჯაო სიმაღლე 12,4 სმ, სიგანე 10,5 სმ № 003102 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №10-

975:186

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1901 არქეოლოგიური არიადნეს თავი ძვ. წ. II 

საუკუნ

ის II 

ნახევარ

ი

ვანი ბრინჯაო სიმაღლე 12,2 სმ, სიგანე 10,8 სმ № 003103 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი, ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 №10-

975:186

მინისტრის ბრძ. 

№3/80

15.03.12

1902 არქეოლოგიური ამფორა IV-VIII სს. ნოქალაქევის 

ნაქალაქარი 
თიხა პდ-6,3სმ. H-75სმ № 003104 სსიპ საქართველოს 

კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო, 

სენაკი, ნოქალაქევის 

არქეოლოგიური მუზეუმ-

ნაკრძალი, საექსპოზიციო 

დარბაზი, ვიტ.№36. ნ.ა.მ. 

1464;  

12:974-

680№ 

მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 (სენაკი, ნოქალაქევის 

ნაქალაქარი. უბ. XIX,  ძ21, 

ნოქალაქევის 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია პ. ზაქარაიას 

ხელმძღვანელობით, 1977 

წ.)

1903 არქეოლოგიური ჭიშკრის საკეტი IV ს. ნოქალაქევის 

ნაქალაქარი 
რკინა სიგრძე-15,5 სმ; სიგანე ერთ 

ბოლოში -12 სმ, მეორე 

ბოლოში კი 13,5 სმ; სისქე – 0,5 

სმ; ფეხის სიგრძე – 11,5 სმ.

№ 003105 სსიპ საქართველოს 

კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო, 

სენაკი, ნოქალაქევის 

არქეოლოგიური მუზეუმ-

ნაკრძალი, საექსპოზიციო 

დარბაზი, ვიტ. №49 ნ.ა.მ. 

425; გადმოცემის აქტი №1 

1987 წ.. 28. VIII.  

ც.ს.დ. 12-

974 : 2146

მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 (სენაკი, ნოქალაქევის 

ნაქალაქარი. Uუბ. VII,  კვ. 

F8, კვადროვანი კოშკი, I 

ჭიშკრის ზღურბლზე. 

ნოქალაქევის 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია პ. ზაქარაიას 

ხელმძღვანელობით, 1983 

წ.)

1904 არქეოლოგიური სამარილე ძვ.წ. III_I 

სს. 

იმპორტული. 

უცნობი 

საწარმოო 

ცენტრი 

თიხა  პ დ-7სმ ,  ქ დ -4,5 სმ, ჰ – 1,5 სმ № 003106 სსიპ საქართველოს 

კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო, 

სენაკი, ნოქალაქევის 

არქეოლოგიური მუზეუმ-

ნაკრძალი, საექსპოზიციო 

დარბაზი,  ვიტ. №34 ნ.ა.მ. 

706. გადმოცემის აქტი №1 

1987 წ. 28 VIII 

ც.ს.დ. 12-

974: 1209

მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 (სენაკი, ნოქალაქევის 

ნაქალაქარი, უბ. XX, Kკვ. 8, 

სამრეკლოს წინ. სამარხი 

№2-ის უკიდურეს 

დასავლეთ ნაწილში. 

ნოქალაქევის 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია პ. ზაქარაიას 

ხელმძღვანელობით, 1981 

წ)

1905 არქეოლოგიური ცული ძვ.წ. 

VIII_VII 

სს. 

სენაკი ბრინჯაო L 19სმ. ყ დ-4სმ № 003107 სსიპ საქართველოს 

კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო, 

სენაკი, ნოქალაქევის 

არქეოლოგიური მუზეუმ-

ნაკრძალი, საექსპოზიციო 

დარბაზი, ვიტ.№1.  

ნ.ა.მ.1433

მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ნოქალაქევის ნაქალაქარი. 

შემოწირული

1906 არქეოლოგიური ქანდაკება გვიან 

ბრინჯა

ო-

ადრერკ

ინის 

ხანა, 

ძვ.წ. VIII-

VII სს. 

ნოქალაქევის 

ნაქალაქარი 
თიხა 11X24 სმ. № 003108 სსიპ საქართველოს 

კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო, 

სენაკი, ნოქალაქევის 

არქეოლოგიური მუზეუმ-

ნაკრძალი, საექსპოზიციო 

დარბაზი, ვიტ.№1 ნ.ა.მ. 

1491  

ც.ს.დ. 12-

974: 2356

მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 (სენაკი,Nნოქალაქევის 

ნაქალაქარი. უბ. VII, კვ. K 

22,23, ჩრდილო 

მონაკვეთი, I თხრილის 

ცენტრალური ნაწილი. 

ნოქალაქევის 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია პ. ზაქარაიას 

ხელმძღვანელობით, 1984 

წ.)



1907 არქეოლოგიური მონეტა, რომაული, ვესპასიანესი ახ.წ. 73 

წ.

რომის 

ზარაფხანა
ოქრო დმ-1,9 სმ. 7,2 გრ № 003109 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი

 №3704. მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 მცხეთა, თბილისის ქ. 102, 

კრამიტსამარხი №1, 1967 

წ. არქეოლოგიური 

კვლევის ცენტრის 

მცხეთის არქეოლოგიური 

რაზმი, ხელმძღვანელი _ 

ალ. კალანდაძე

1908 არქეოლოგიური მონეტა, რომაული, ტრაიანესი  98-117 

წწ.

რომის 

ზარაფხანა
ოქრო დმ-1,9 სმ. 7,1 გრ. № 003110 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი 

№3703. მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 მცხეთა, თბილისის ქ. 102, 

კრამიტსამარხი №1, 1967 

წ. არქეოლოგიური 

კვლევის ცენტრის 

მცხეთის არქეოლოგიური 

რაზმი, ხელმძღვანელი _ 

ალ. კალანდაძე

1909 არქეოლოგიური საბეჭდავი IV ს. – V 

ს. I ნახ. 

ქართლის სამეფო ქალცედონი სიგრძე-16 მმ; სიგანე-15 მმ № 003111 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი

 №13096. მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, ავჭალისკარის 

სამაროვანი 01/27. 

ქვასამარხი №2, 1983 

წელი, მცხეთის 

მუდმივმოქმედი 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, 

ავჭალისკარის 

სამაროვნის რაზმის 

უფროსი _ ლ. ხეცურიანი.

1910 არქეოლოგიური ბეჭედი IV ს-ის I 

ნახევარ

ი

 ქართლის 

სამეფო
ოქრო, ძოწი რკალის დმ-2,0 სმ;  წონა-3,020 

გრ.
№ 003112 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი 

№4505 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი, 01-1. სამარხი 

№2, 1976 წელი, მცხეთის 

მუდმივმოქმედი 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; სამთავროს 

რაზმის ხელმძღვანელი _ 

გ. მანჯგალაძე

1911 არქეოლოგიური საყურე (1 ც) IV ს-ის I 

ნახევარ

ი

ქართლის სამეფო ოქრო, პასტა სიგრძე-2,7 სმ; წონა-2,665 გრ № 003113 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი

 №4512. მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი, 01-1. სამარხი 

№110, 1976 წელი, 

მცხეთის 

მუდმივმოქმედი 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; სამთავროს 

რაზმის ხელმძღვანელი _ 

გ. მანჯგალაძე

1912 არქეოლოგიური კილიტები (133 ც)  III ს. – IV 

ს. I ნახ

ქართლის სამეფო ოქრო დმ _ 0,4 სმ. საერთო წონა – 

6,500 გრ.
№ 003114 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი 

№14519 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 მცხეთა, ბაიათხევი 01/35. 

ბანურსახურავიანი 

ქვასამარხი №18, 1986 

წელი, მცხეთის 

მუდმივმოქმედი 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, 

ხელმძღვანელი _ გ. 

გიუნაშვილი



1913 არქეოლოგიური სამაჯური (3 ც) ახ.წ. I ს. ქართლის სამეფო ბრინჯაო რკალის დმ-6 სმ. ღეროს 

დიამეტრი ბოლოებთან-0,6 სმ; 

ზურგთან-0,2 სმ.

№ 003115 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი,   

 №22024 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი; (01/1) 

სამარხი №964, აღმოჩნდა 

2000 წელს. საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის 

მცხეთის არქეოლოგიის 

ინსტიტუტი, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; სამთავროს 

რაზმის ხელმძღვანელი – 

გ. მანჯგალაძე

1914 არქეოლოგიური საყურე (1 ც) IV 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქართლის სამეფო ოქრო სიგრძე-0,9 სმ,  რგოლის დმ-1 

სმ. წონა _ 2,090 გრ
№ 003116 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135, 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი 

№4560 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი 01-1, 

ქვასამარხი 206. 1977 წ. 

მცხეთის 

მუდმივმოქმედი 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, სამთავროს 

რაზმის ხელმძღვანელი _ 

გ. მანჯგალაძე.

1915 არქეოლოგიური საკიდი III-IV სს. ქართლის სამეფო ოქრო წონა-1,395 გრ.   დმ-2,6 სმ № 003117 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი 

№4640 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი 01-1, სამარხი 

445;  1979 წ. მცხეთის 

მუდმივმოქმედი 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, სამთავროს 

რაზმის ხელმძღვანელი _ 

გ. მანჯგალაძე

1916 არქეოლოგიური კუბიკოსი III-IV სს.  სირიული მინა სიმაღლე-19 სმ; გვერდის 

სიგანე-6,5 სმ; ყელის სიმაღლე-

3,5 სმ; ყურის სიმაღლე-3,4 სმ; 

პირის დმ-2,5 სმ; ყურის სიგანე-

3,8 სმ; ძირის ზომა-5,6X5,5 სმ

№ 003118 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი

 №3692. მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, თბილისის ქ. 

№102, კრამიტსამარხი 

№1, 1967 წელი, 

არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრის მცხეთის 

არქეოლოგიური რაზმი, 

ხელმძღვანელი _ ალ. 

კალანდაძე

1917 არქეოლოგიური კუბიკოსი III-IV სს. სირიული მინა სიმაღლე-19,5 სმ; გვერდის 

სიგანე-6,7 სმ; ყელის სიმაღლე-

4,3 სმ; ყურის სიმაღლე-4 სმ; 

ყურის სიგანე-4,6 სმ; ძირის 

ზომა-5,8X5,7 სმ

№ 003119 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი

 №3693 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, თბილისის ქ. 

№102, კრამიტსამარხი 

№1, 1967 წელი, 

არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრის მცხეთის 

არქეოლოგიური რაზმი, 

ხელმძღვანელი _ ალ. 

კალანდაძე

1918 არქეოლოგიური სამაჯური (2 ც) III-IV სს.  ქართლის 

სამეფო
ოქრო საერთო წონა_21,5 გრ. დმ_6,3 

სმ
№ 003120 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი 

№3699 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, თბილისის ქ. 

№102, კრამიტსამარხი 

№1, 1967 წელი, 

არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრის მცხეთის 

არქეოლოგიური რაზმი, 

ხელმძღვანელი _ ალ. 

კალანდაძე

1919 არქეოლოგიური საყურე (წყვილი) III-IV სს. ქართლის სამეფო ოქრო, ძოწი საერთო წონა_7,9 გრ. № 003121 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი

 №3701. მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, თბილისის ქ. 

№102, კრამიტსამარხი 

№1, 1967 წელი, 

არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრის მცხეთის 

არქეოლოგიური რაზმი, 

ხელმძღვანელი _ ალ. 

კალანდაძე



1920 არქეოლოგიური ბეჭედი III-IV სს. ქართლის სამეფო ოქრო, ძოწი წონა_3,6 გრ. ბეჭდის 

ზომა_1,5X1,3 სმ; თვალის 

ზომა_0,7X0,5 სმ.

№ 003122 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი 

№3702. მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, თბილისის ქ. 

№102, კრამიტსამარხი 

№1, 1967 წელი, 

არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრის მცხეთის 

არქეოლოგიური რაზმი, 

ხელმძღვანელი _ ალ. 

კალანდაძე

1921 არქეოლოგიური საყურე (წყვილი) III-IV სს. ქართლის სამეფო ოქრო საერთო წონა_3,09 გრ. 

ზომა_1,3X1 სმ.
№ 003123 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი

 №3685 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, კოსტავას და 

მამულაშვილის ქუჩები 

(ყოფილი არაგვის და 

ლენინის ქუჩების 

შესაყართან), ქვასამარხი 

№15, 1966 წელი, 

არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრის მცხეთის 

არქეოლოგიური რაზმი, 

ხელმძღვანელი _ ალ. 

კალანდაძე

1922 არქეოლოგიური ბეჭედი III-IV სს. ქართლის სამეფო ოქრო, ძოწი წონა_1,09 გრ. რკალის დმ_ 

1,4X1,2 სმ.
№ 003124 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი 

№3686 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, კოსტავას და 

მამულაშვილის ქუჩები 

(ყოფილი არაგვის და 

ლენინის ქუჩების 

შესაყართან), ქვასამარხი 

№15, 1966 წელი, 

არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრის მცხეთის 

არქეოლოგიური რაზმი, 

ხელმძღვანელი _ ალ. 

კალანდაძე

1923 არქეოლოგიური ბეჭედი  IV 

საუკუნ

ის I ნახ

ქართლის სამეფო ოქრო, სარდიონი წონა-2,360 გრ.  რკალის დმ._2,1 

სმ
№ 003125 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი 

№12888 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი, 01-1. სამარხი 

№705, 1983 წ. მცხეთის 

მუდმივმოქმედი 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; სამთავროს 

რაზმის უფროსი _ გ. 

მანჯგალაძე

1924 არქეოლოგიური ბეჭედი III-IV სს. ქართლის სამეფო ოქრო. ძოწი წონა_2,830 გრ; რკალის დმ_1,8 

სმ; თვალბუდის ზომა _ 

0,9X0,5X0,2 სმ.

№ 003126 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი,  

 №22112 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი (01/1) სამარხი 

№976, 2002 წელი, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის 

მცხეთის არქეოლოგიური 

ინსტიტუტი, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; რაზმის 

ხელმძღვანელი _ გ. 

მანჯგალაძე

1925 არქეოლოგიური ბეჭედი III-IV სს. ქართლის სამეფო ოქრო, ძოწი წონა_1,180 გრ; რკალის დმ_1,7 

სმ.
№ 003127 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი,  

 №22113 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი (01/1) სამარხი 

№976, 2002 წელი, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის 

მცხეთის არქეოლოგიური 

ინსტიტუტი, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; რაზმის 

ხელმძღვანელი _ გ. 

მანჯგალაძე



1926 არქეოლოგიური მძივი (33 ც) III-IV სს. ქართლის სამეფო ოქრო. საერთო წონა_9,950 გრ ცილინდრის 

სიგრძე _ 0,6_0,9 სმ..; 

დაწახნაგებულის_0,3_0,4 სმ.

№ 003128 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი 

 №22114 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი (01/1) სამარხი 

№976, 2002 წელი, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის 

მცხეთის არქეოლოგიური 

ინსტიტუტი, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; რაზმის 

ხელმძღვანელი _ გ. 

მანჯგალაძე

1927 არქეოლოგიური საყურე (1 ც) III-IV სს. ქართლის სამეფო ოქრო წონა_3,220 გრ; სიგრძე_1,4 სმ. № 003129 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი,

 №22126 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი (01/1) სამარხი 

№983, 2002 წელი, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის 

მცხეთის არქეოლოგიური 

ინსტიტუტი, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; რაზმის 

ხელმძღვანელი _ გ. 

მანჯგალაძე

1928 არქეოლოგიური ბეჭედი III-IV სს. ქართლის სამეფო ოქრო, ძოწი წონა_2,760 გრ; რკალის დმ_1,7 

სმ; თვალბუდის გვერდის 

სიგრძე_0,8 სმ

№ 003130 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი,   

№22127 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი (01/1) სამარხი 

№983, 2002 წელი, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის 

მცხეთის არქეოლოგიური 

ინსტიტუტი, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; რაზმის 

ხელმძღვანელი _ გ. 

მანჯგალაძე

1929 არქეოლოგიური საყურე (1 ც) III-IV სს. ქართლის სამეფო ოქრო, ძოწი, მარგალიტი  წონა_6,250 გრ; სიგრძე_5,7 სმ № 003131 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი,   

№22137 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი (01/1) სამარხი 

№990, 2002 წელი, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის 

მცხეთის არქეოლოგიური 

ინსტიტუტი, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; რაზმის 

ხელმძღვანელი _ გ. 

მანჯგალაძე

1930 არქეოლოგიური საყურე (1 ც) III-IV სს. ქართლის სამეფო ოქრო, ძოწი, მარგალიტი. წონა_6,100 გრ; სიგრძე_5,5 სმ № 003132 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი,   

№22138 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი (01/1) სამარხი 

№990, 2002 წელი, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის 

მცხეთის არქეოლოგიური 

ინსტიტუტი, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; რაზმის 

ხელმძღვანელი _ გ. 

მანჯგალაძე

1931 არქეოლოგიური საყურე (წყვილი) III-IV სს. ქართლის სამეფო ოქრო, ძოწი, მარგალიტი. საერთო წონა_3,0 გრ; 

სიგრძე_2,3 სმ.
№ 003133 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი,   

№22143 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი (01/1) სამარხი 

№994, 2002 წელი, 

საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის 

მცხეთის არქეოლოგიური 

ინსტიტუტი, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; რაზმის 

ხელმძღვანელი _ გ. 

მანჯგალაძე



1932 არქეოლოგიური საკიდი I-III სს. ქართლის სამეფო ბრინჯაო სიგრძე – 3,2 სმ, სიმაღლე 

რქებიანად – 1,6 სმ.
№ 003134 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი 

№8102 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 ქ. მცხეთა, მოგვთაკარის 

სამაროვანი, 01-9, 

კრამიტსამარხი № 6, 1977 

წელი, მცხეთის 

მუდმივმოქმედი 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; რაზმის 

ხელმძღვანელი _ ა. 

სიხარულიძე

1933 არქეოლოგიური სატევარი ძვ.წ. 

XIV–XIII 

სს.

მცხეთა ბრინჯაო სიგრძე–33 სმ., პირის–21 სმ., 

ტარის–12სმ. პირის სიგანე 

ვადასთან_6,5 სმ.. ქედის 

სისქე_0,7 სმ.

№ 003135 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი 

№7232 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 წეროვნის II სამაროვანი, 

01-15-II, ორმოსამარხი 

№55, 1977 წელი, მცხეთის 

მუდმივმოქმედი 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; რაზმის უფროსი 

_ ვ. სადრაძე

1934 არქეოლოგიური სანელსაცხებლე II-III სს. ქართლის სამეფო მინა სიმაღლე-9 სმ; პირის დმ-2,3 სმ; 

მუცლის დმ-4,8 სმ; ყურის 

სიმაღლე-3,8 სმ; ძირის დმ-2,6 

სმ.

№ 003136 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი, 

გადმოცემის აქტი №136, 19 

ივლისი 2008 წელი

№23287 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 (ქ. მცხეთა, კარიბჭის ქუჩა. 

1960-იანი წლების I 

ნახევარში სახლის 

მშენებლობისას 

შემთხვევით 

გამოვლენილი 

დაზიანებული სამარხი.)

1935 არქეოლოგიური საკინძი III-IV სს.  ქართლის 

სამეფო
ოქრო, რკინა, ძოწი წონა_5,0 გრ. სიგრძე_3,5 სმ; 

საკინძის თავის დმ_2,1 სმ; 

თვალბუდის დმ_1,4 სმ;

№ 003137 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი,   

№23350 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12  (ქ. მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი (01/1) სამარხი 

№15.  2008 წელი, 

გათხრები ჩაატარა სსიპ 

,,დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიურმა სახ. 

მუზეუმ-ნაკრძალმა”, 

ხელმძღვანელი _ თ. 

ბიბილური)

1936 არქეოლოგიური საკინძი III-IV სს. ქართლის სამეფო ოქრო, რკინა, ძოწი  წონა_4,80 გრ. სიგრძე_3,8 სმ; 

საკინძის თავის დმ_2,2 სმ; 

თვალბუდის დმ_1,3 სმ

№ 003138 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი,   

№23351 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12  (ქ. მცხეთა, სამთავროს 

სამაროვანი (01/1) სამარხი 

№15.  2008 წელი, 

გათხრები ჩაატარა სსიპ 

,,დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიურმა სახ. 

მუზეუმ-ნაკრძალმა”, 

ხელმძღვანელი _ თ. 

ბიბილური)

1937 არქეოლოგიური სატევარი ძვ.წ. 

XIV–XIII 

სს.

მცხეთა ბრინჯაო სიგრძე სატევრის– 31 სმ., 

პირის – 25 სმ., ტარის – 10,5 სმ., 

ტარის სისქე ქუქუდოსთან – 

2,5 სმ., შუაწელში – 2 სმ., 

ვადასთან – 2,5 სმ.

№ 003139 ქ. მცხეთა, დ. 

აღმაშენებლის ქ. №135. 

დიდი მცხეთის 

არქეოლოგიური 

სახელმწიფო მუზეუმ-

ნაკრძალი. 

არქეოლოგიური ფონდი 

№7226 მინისტრის ბრძ. 

№3/81

15.03.12 წეროვნის II სამაროვანი, 

01-15-II, ორმოსამარხი № 

22, 1977 წელი, მცხეთის 

მუდმივმოქმედი 

არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, 

ხელმძღვანელი _ ა. 

აფაქიძე; რაზმის უფროსი 

_ ვ. სადრაძე

1938 სახვითი ხელოვნება ალექსეი რადაკოვი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „საიდუმლო 

ქორწინება“

1920 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

50X32 სმ სხ–1127 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№150/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1939 სახვითი ხელოვნება ალექსეი რადაკოვი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „საიდუმლო 

ქორწინება“

1920 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

50X32 სმ სხ–1130 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№150/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



1940 სახვითი ხელოვნება ივან ფედოტოვი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში 22X6,2 სმ სხ–1144 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში 135.

1941 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920–21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 14X18 სმ სხ–0912 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1942 სახვითი ხელოვნება ალექსეი რადაკოვი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „საიდუმლო 

ქორწინება“

1920 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

50X32 სმ სხ–1128 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№150/1. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1943 სახვითი ხელოვნება ალექსეი რადაკოვი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „საიდუმლო 

ქორწინება“

1920 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

50X32 სმ სხ–1131 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№150/4. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1944 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920–21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 18X18 სმ სხ–0913 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223

1945 სახვითი ხელოვნება ნიკოლაი უშინი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯამბაზები“

XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, აკვარელი 17,5X21,5 სმ. სხ–1119 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

 №132. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1946 სახვითი ხელოვნება ალექსეი რადაკოვი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „საიდუმლო 

ქორწინება“

1920 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

50X32 სმ სხ–1129 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში 150.

1947 სახვითი ხელოვნება ნიკოლაი უშინი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯამბაზები“

XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, აკვარელი 31X18 სმ სხ–1120 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№132/2. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1948 სახვითი ხელოვნება ალექსეი რადაკოვი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „დონ 

პასკუალე“

1920 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

51X32 სმ სხ–1173 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№147/1. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1949 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 24X17 სმ სხ–0914 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223

1950 სახვითი ხელოვნება ივან ფედოტოვი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში 21,7 X14 სმ სხ–1153 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№135/8. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1951 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი დეკორაციის დეტალის ესკიზი 

ფ. ერვეს სპექტაკლისათვის „ 

მალაბრიელი ქვრივი“

1921 წ. ქაღალდი, აქვარელი 34X28 სმ სხ–1160 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№145/1. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1952 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აქვარელი 19X31 სმ სხ–0915 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1953 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ

ქაღალდი, აქვარელი 18,2X25,8 სმ სხ–0918 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1954 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ

ქაღალდი, აქვარელი 19,2X19,8 სმ სხ–0919 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1955 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ

ქაღალდი, აქვარელი 18X26 სმ სხ–0916 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1956 სახვითი ხელოვნება ალექსეი რადაკოვი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „საიდუმლო 

ქორწინება“

1920 წ. მუყაო, გუაში 49X67 სმ სხ–1133 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№ 150/6. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



1957 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 14X31,5 სმ სხ–0917 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1958 სახვითი ხელოვნება ალექსეი რადაკოვი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „საიდუმლო 

ქორწინება“

1920 წ. ქაღალდი,  აკვარელი 41X30 სმ სხ–1132 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№150/4. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1959 სახვითი ხელოვნება ივან ფედოტოვი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში 21,5X14 სმ სხ–1154 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№135/6. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1960 სახვითი ხელოვნება ივან ფედოტოვი ქალისა და მამაკაცის 

კოსტიუმების  ესკიზები 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში 1) 22,5X7,5 სმ  2) 22X10,5 სმ სხ–1155 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№135/13. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1961 სახვითი ხელოვნება ალექსეი რადაკოვი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „საიდუმლო 

ქორწინება“

1920 წ. ქაღალდი,  აკვარელი 35X35 სმ სხ–1134 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№150/8. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1962 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920–21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 35X64,5 სმ სხ–1126 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№174. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1963 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 26,5X18 სმ სხ–0920 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1964 სახვითი ხელოვნება უცნობი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სიკვდილის 

გამარჯვება“

XX ს-ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, გუაში 17,5X26 სმ სხ–1162 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№105/1. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1965 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920–21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 12,5X25,5 სმ სხ–0921 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1966 სახვითი ხელოვნება ე. ტამრუჩი კოსტიუმების ესკიზები 

სპექტაკლისათვის „ჩალის 

ქუდი“

XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, აკვარელი, გუაში, 

ფანქარი

I-20X16 სმ; II-20X19 სმ; III-20X13 

სმ
სხ–1105 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში-220.

1967 სახვითი ხელოვნება ე. ტამრუჩი ქალისა და მამაკაცის 

კოსტიუმების ესკიზები 

სპექტაკლისათვის „ჩალის 

ქუდი“

XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

I-22X16 სმ, II-21X16 სმ სხ–1106 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში-220.

1968 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920–21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 12,7X26,5 სმ სხ–0922 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1969 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920–21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 14,5X27 სმ სხ–0923 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1970 სახვითი ხელოვნება ე. ტამრუჩი მამაკაცის კოსტიუმების 

ესკიზები სპექტაკლისათვის 

„ჩალის ქუდი“

XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

I-20X11 სმ, II-21X10 სმ სხ–1108 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში-220

1971 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 26,2X15 სმ. სხ–0924 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1972 სახვითი ხელოვნება ვიქტორ სიმოვი აქსესუარის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ყვითელი 

კოფთა“

1913 წ. პერგამენტი, მელანი, გუაში, 

ფანქარი

15X13 სმ სხ–0951 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 245.



1973 სახვითი ხელოვნება ე. ტამრუჩი ქალისა და მამაკაცის 

კოსტიუმების ესკიზები 

სპექტაკლისათვის „ჩალის 

ქუდი“

XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

I-21X15 სმ, II-21X17 სმ სხ–1107 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში-220

1974 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 18X26 სმ სხ–0929 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1975 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ 

მალაბრიელი ქვრივი“

1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი 53X33 სმ სხ–1159 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№145. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1976 სახვითი ხელოვნება ნიკოლაი უშინი რეკვიზიტის ესკიზები 

სპექტაკლისათვის 

„გააზნაურებული მდაბიო“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი I-14.5X12.5: II-14.5X12.5: III-

20X17.2 სმ
სხ–1123 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო №226, 

საინვენტარო №139/3ა, 

139/3ბ, 139/3გ.

1977 სახვითი ხელოვნება კონსტანტინ 

პერვუხინი

დეკორაციის ესკიზები 

სპექტაკლისათვის  „ჰანელე“

1906 წ. ქაღალდი, აკვარელი I-16,5X19 სმ, II-18,5X29,5 სმ, III-

18,5X25 სმ
სხ–1114 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№15. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1978 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 22,5X15 სმ სხ–0937 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1979 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 18X26 სმ სხ–0925 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1980 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 15,5X26,5 სმ სხ–0930 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1981 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 18X26 სმ სხ–0931 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1982 სახვითი ხელოვნება ე. ტამრუჩი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩალის 

ქუდი“

XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

20X15 სმ სხ–1110 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში-220.

1983 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 16X11 სმ სხ–0936 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1984 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო

16,5X10,5 სმ სხ–0938 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1985 სახვითი ხელოვნება ე. ტამრუჩი მამაკაცის კოსტიუმების 

ესკიზები სპექტაკლისათვის 

„ჩალის ქუდი“

XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი, გუაში

I - 20X14 სმ, II - 20X14 სმ სხ–1109 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში-220.

1986 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 12X25 სმ სხ–0940 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1987 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 17X11 სმ სხ–0945 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1988 სახვითი ხელოვნება ივან ფედოტოვი დეკორაციის და მისი 

დეტალების ესკიზები  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში 1) 12X22სმ 2) 12X18 სმ 3) 

12X18სმ 4)21X18სმ 5)21X18სმ
სხ–1157 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№135/12. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1989 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო

16X10 სმ სხ–0941 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.



1990 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 15,5X27 სმ სხ–0926 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1991 სახვითი ხელოვნება უცნობი ჯამბაზის კოსტიუმის ესკიზი XX ს-ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

48X34 სმ სხ–1161 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო №1.

1992 სახვითი ხელოვნება კონსტანტინ 

პერვუხინი

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ხალხის 

სიკეთე“,

1907 წ. ქაღალდი, აკვარელი 16X24 სმ სხ–1117 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№146 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

1993 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 15X13,5 სმ სხ–0943 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1994 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 45X31.5 სმ სხ–0933 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1995 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 11X17 სმ სხ–0944 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1996 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 25,5X17.5 სმ სხ–0939 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1997 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

42,5X32 სმ სხ–0932 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1998 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 18,5X18,5 სმ სხ–0946 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

1999 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 19X23,5 სმ სხ–0942 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

2000 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 21X17 სმ სხ–0947 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

2001 სახვითი ხელოვნება ივან ფედოტოვი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში 23X12 სმ სხ–1146 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№135/9. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2002 სახვითი ხელოვნება ალექსეი რადაკოვი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „დონ 

პასკუალე“

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი 55X32 სმ სხ–1174 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№147/2. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2003 სახვითი ხელოვნება ივან ფედოტოვი კოსტიუმების  ესკიზები 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში, 

ფანქარი

1) 23X13,5 სმ 2) 14X10,5 სმ 3) 

11,7X13,5სმ 4) 11,7X13,5სმ 

5)22,5X14სმ

სხ–1156 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№135/11. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2004 სახვითი ხელოვნება ივან ფედოტოვი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში 19X12 სმ სხ–1145 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№135/17. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2005 სახვითი ხელოვნება ე. ტამრუჩი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩალის 

ქუდი“

XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი, გუაში

21X15 სმ სხ–1111 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში-220.

2006 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 16,5X20 სმ სხ–0927 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.



2007 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოროჩინცის 

ბაზრობა“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 19X19 სმ სხ–0928 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

2008 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 17,5X18 სმ სხ–0934 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

2009 სახვითი ხელოვნება მაკარ დომრაჩოვი რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920-21 

წწ.

ქაღალდი, გუაში 26,5X20 სმ სხ–0935 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 223.

2010 სახვითი ხელოვნება ვიქტორ სიმოვი ქალის თმის ვარცხნილობისა და 

აქსესუარების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ყვითელი 

კოფთა“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი

9X8 სმ სხ–0952 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244.

2011 სახვითი ხელოვნება ე. ტამრუჩი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩალის 

ქუდი“

XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

20X27 სმ სხ–1112 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში-220.

2012 სახვითი ხელოვნება ე. ტამრუჩი დეკორაციის ესკიზები 

სპექტაკლისათვის „ჩალის 

ქუდი“

XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი, გუაში

I-14X14 სმ, II-14X14 სმ, III-15X14 

სმ
სხ–1113 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში-220.

2013 სახვითი ხელოვნება ვიქტორ სიმოვი თავსაბურავისა და 

ვარცხნილობის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მშვენიერი 

ელენე“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი

9X7 სმ სხ–0953 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244.

2014 სახვითი ხელოვნება ალექსეი რადაკოვი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „დონ 

პასკუალე“

1920 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

50X34 სმ სხ–1175 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№147/3. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2015 სახვითი ხელოვნება ივან ფედოტოვი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში 17,4X9,4 სმ სხ–1150 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№135/7. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2016 სახვითი ხელოვნება ივან ფედოტოვი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში 13X8 სმ სხ–1148 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№135/4. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2017 სახვითი ხელოვნება ვიქტორ სიმოვი თავსაბურავისა და 

ვარცხნილობის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მშვენიერი 

ელენე“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი

7X6 სმ სხ–0954 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244.

2018 სახვითი ხელოვნება ალექსეი რადაკოვი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „დონ 

პასკუალე“

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი 52X34 სმ სხ–1176 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1-9  147. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2019 სახვითი ხელოვნება ივან ფედოტოვი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში 15X8 სმ სხ–1147 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№135/2. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2020 სახვითი ხელოვნება ივან ფედოტოვი კოსტიუმების ესკიზები 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

21X14,5 სმ სხ–1158 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№135/18. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2021 სახვითი ხელოვნება ივან ფედოტოვი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში 14,5X10,5 სმ სხ–1151 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№135/10. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2022 სახვითი ხელოვნება ნ. იგნატიევი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შავი 

ნიღბები“

1909 წ. მუყაო, გუაში, აქვარელი 31X22 სმ სხ–1104 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში-247.

2023 სახვითი ხელოვნება ივან ფედოტოვი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში 15X7 სმ სხ–1149 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№135/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2024 სახვითი ხელოვნება ვიქტორ სიმოვი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ყვითელი 

კოფთა“

1913 წ. პერგამენტი, მელანი, გუაში, 

ფანქარი

13X15 სმ სხ–0948 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 245.

2025 სახვითი ხელოვნება ვიქტორ სიმოვი ქალის თმის ვარცხნილობისა და 

აქსესუარების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ყვითელი 

კოფთა“

1913 წ. პერგამენტი, მელანი, გუაში, 

ფანქარი

14X8 სმ სხ–0949 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 245.

2026 სახვითი ხელოვნება ვიქტორ სიმოვი თავსაბურავისა და 

ვარცხნილობის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მშვენიერი 

ელენე“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი

5.5X6 სმ სხ–0956 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244.

2027 სახვითი ხელოვნება ვლადიმირ მილაშევსკი დეკორაციის ესკიზები  

სპექტაკლისათვის „კაცი და 

ზეკაცი“

1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი 25X40 სმ სხ–1178 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№142/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2028 სახვითი ხელოვნება ვიქტორ სიმოვი ქალის თმის ვარცხნილობისა და 

აქსესუარების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ყვითელი 

კოფთა“

1913 წ. პერგამენტი, მელანი, გუაში, 

ფანქარი

14X8 სმ სხ–0950 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 245.

2029 სახვითი ხელოვნება ვიქტორ სიმოვი თავსაბურავისა და 

ვარცხნილობის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მშვენიერი 

ელენე“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი

7X6 სმ სხ–0955 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244.

2030 სახვითი ხელოვნება ვლადიმირ მილაშევსკი დეკორაციის ესკიზის დეტალი  

სპექტაკლისათვის „კაცი და 

ზეკაცი“

1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი 31X55 სმ სხ–1181 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№142 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2031 სახვითი ხელოვნება ვლადიმირ მილაშევსკი დეკორაციის ესკიზები  

სპექტაკლისათვის „კაცი და 

ზეკაცი“

1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი 1) 10X19 სმ; 2) 14X6 სმ;  3) 14X6 

სმ
სხ–1177 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№149/2. მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2032 სახვითი ხელოვნება ვიქტორ სიმოვი თავსაბურავისა და 

ვარცხნილობის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მშვენიერი 

ელენე“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი

6X5 სმ სხ–0959 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244.

2033 სახვითი ხელოვნება ვიქტორ სიმოვი თავსაბურავისა და 

ვარცხნილობის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მშვენიერი 

ელენე“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი

7,5X6,5 სმ სხ–0958 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244

2034 სახვითი ხელოვნება ვიქტორ სიმოვი თავსაბურავისა და 

ვარცხნილობის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მშვენიერი 

ელენე“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი

8X5.5 სმ სხ–0960 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244.

2035 სახვითი ხელოვნება ვიქტორ სიმოვი თავსაბურავისა და 

ვარცხნილობის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მშვენიერი 

ელენე“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი

10X7 სმ სხ–0957 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244.

2036 სახვითი ხელოვნება ვლადიმირ მილაშევსკი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „კაცი და 

ზეკაცი“

1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24X36 სმ სხ–1179 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№142/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2037 სახვითი ხელოვნება ალექსანდრ 

ბოჟერიანოვი

თეატრალური ფარდის ესკიზი 1920 წ. ქაღალდი, გუაში 44,5X68 სმ სხ–1242 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№218 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2038 სახვითი ხელოვნება ე. ლანსერე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაკბეტი“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში 32X47 სმ სხ–1182 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№408/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2039 სახვითი ხელოვნება ი. ფედოტოვი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში 14X12 სმ სხ-1152 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№135/5) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2040 სახვითი ხელოვნება ი. ფედოტოვი მამაკაცის კოსტიუმების  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში 9,5X10,8 სმ სხ-1143 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№135/14) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2041 სახვითი ხელოვნება ვ. სიმოვი თავსაბურავისა და 

ვარცხნილობის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მშვენიერი 

ელენე“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი,

6X5 სმ; მთლიანი მუყაოს 

ზომებია 37X45 სმ.
სხ-0966 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244)



2042 სახვითი ხელოვნება ვ. სიმოვი თავსაბურავისა და 

ვარცხნილობის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მშვენიერი 

ელენე“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი,

7X6 სმ; მთლიანი მუყაოს 

ზომებია 37X45 სმ.
სხ-0965 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244)

2043 სახვითი ხელოვნება ვ. სიმოვი თავსაბურავისა და 

ვარცხნილობის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მშვენიერი 

ელენე“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი,

6.5X5.5 სმ; მთლიანი მუყაოს 

ზომებია 37X45 სმ.
სხ-0964 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244)

2044 სახვითი ხელოვნება ვ. სიმოვი თავსაბურავისა და 

ვარცხნილობის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მშვენიერი 

ელენე“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი,

8.5X5.5 სმ; მთლიანი მუყაოს 

ზომებია 37X45 სმ.
სხ-0963 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244)

2045 სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი ესპანელის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მოტაცება 

სერალიდან

1921 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აქვარელი

52X35 სმ სხ-1164 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№144/4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2046 სახვითი ხელოვნება ვ. სიმოვი თავსაბურავისა და 

ვარცხნილობის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მშვენიერი 

ელენე“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი,

6X5.5 სმ; მთლიანი მუყაოს 

ზომებია 37X45 სმ.
სხ-0961 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244)

2047  სახვითი ხელოვნება ვ. მილაშევსკი დეკორაციის ესკიზის დეტალი  

სპექტაკლისათვის „კაცი და 

ზეკაცი“

1921 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

24X39 სმ სხ-1180 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№142/4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2048  სახვითი ხელოვნება ე. ლანსერე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაკბეტი“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში 32X45სმ სხ-1183 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№421/21) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2049  სახვითი ხელოვნება ე. ლანსერე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაკბეტი”

1928 წ. ქაღალდი, გუაში 32X49სმ სხ-1184 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№404/4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2050  სახვითი ხელოვნება ვ. სიმოვი თავსაბურავისა და 

ვარცხნილობის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მშვენიერი 

ელენე“

1913 წ. პერგამენტი, ტუში, გუაში, 

ფანქარი,

7.5X8 სმ; მთლიანი მუყაოს 

ზომებია 37X45 სმ.
სხ-0962 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 244)

2051  სახვითი ხელოვნება უცნობი მანდილოსნის კოსტიუმის 

ესკიზი  პანტომიმისათვის „ნიჭი 

და ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X16 სმ სხ-0971 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2052  სახვითი ხელოვნება ე. ლანსერე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაკბეტი“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში 32,5X49სმ სხ-1189 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№408/8) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2053  სახვითი ხელოვნება უცნობი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0976 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2054  სახვითი ხელოვნება უცნობი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 23X15 სმ სხ-0975 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2055  სახვითი ხელოვნება უცნობი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0977 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2056  სახვითი ხელოვნება უცნობი გრაფის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15.5 სმ სხ-0974 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2057  სახვითი ხელოვნება უცნობი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15.5 სმ სხ-0973 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2058  სახვითი ხელოვნება ე. ლანსერე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაკბეტი“  

1928 წ. ქაღალდი, გუაში 32X49,5 სმ სხ-1186 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№422/22 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2059  სახვითი ხელოვნება უცნობი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0967 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)



2060  სახვითი ხელოვნება უცნობი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15.5 სმ სხ-0978 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2061  სახვითი ხელოვნება უცნობი რაინდის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15.5 სმ სხ-0970 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2062  სახვითი ხელოვნება უცნობი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 19X13 სმ სხ-0969 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2063  სახვითი ხელოვნება უცნობი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0968 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2064  სახვითი ხელოვნება უცნობი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0979 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2065  სახვითი ხელოვნება უცნობი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0982 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2066  სახვითი ხელოვნება უცნობი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0983 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2067  სახვითი ხელოვნება უცნობი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0984 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2068  სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დეკორაციის დეტალის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი. 35X27 სმ სხ-1430 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№33/1) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2069  სახვითი ხელოვნება უცნობი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0980 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2070  სახვითი ხელოვნება ე. ლანსერე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაკბეტი“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში, 32X49სმ სხ-1185 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№160) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2071  სახვითი ხელოვნება უცნობი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0972 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2072  სახვითი ხელოვნება უცნობი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0981 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2073  სახვითი ხელოვნება უცნობი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0988 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2074  სახვითი ხელოვნება უცნობი პაჟის კვერთხის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-1000 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2075  სახვითი ხელოვნება უცნობი დეკორაციის დეტალის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15,5 სმ სხ-0998 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2076  სახვითი ხელოვნება უცნობი მადონას კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0997 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2077  სახვითი ხელოვნება უცნობი რაინდის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15,5 სმ სხ-0996 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)



2078  სახვითი ხელოვნება უცნობი ინგლისური საყვირის 

კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 23X17 სმ სხ-0995 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2079  სახვითი ხელოვნება უცნობი ფლეიტას კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 23X15 სმ სხ-0993 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2080  სახვითი ხელოვნება უცნობი ფაგოტის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 23X15 სმ სხ-0992 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2081  სახვითი ხელოვნება უცნობი ფლაჟოლეტის კოსტიუმის 

ესკიზი  პანტომიმისათვის „ნიჭი 

და ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 17X14 სმ სხ-0991 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2082  სახვითი ხელოვნება უცნობი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15,5 სმ სხ-0990 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2083  სახვითი ხელოვნება უცნობი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0989 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2084  სახვითი ხელოვნება ი. ფედოტოვი დეკორაციის დეტალის  ესკიზი 

კ. გოლდონის სპექტაკლისათვის 

„სასტუმროს დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, გუაში, 6,8X8 სმ სხ-1142 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№135/3) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2085  სახვითი ხელოვნება უცნობი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0987 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2086  სახვითი ხელოვნება უცნობი ოსტატის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15,5 სმ სხ-0986 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2087  სახვითი ხელოვნება უცნობი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15 სმ სხ-0985 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2088  სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 32X26 სმ სხ-1431 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№33/2) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2089  სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში 32.5X36 სმ სხ-1432 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2090  სახვითი ხელოვნება უცნობი დეკორაციის დეტალის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 15X23 სმ სხ-0999 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2091  სახვითი ხელოვნება უცნობი ლიტავრას კოსტიუმის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 22X15,5 სმ სხ-0994 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2092  სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დეკორაციის დეტალის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 23X27 სმ სხ-1433 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№28/3) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2093  სახვითი ხელოვნება ნ. უშინი დეკორაციის დეტალების ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ინტერესთა 

თამაში“

1921 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

21X9 სმ სხ-1136 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№139/2) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2094  სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 28X18 სმ სხ-1434 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№29/2) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2095  სახვითი ხელოვნება ნ. უშინი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ინტერესთა 

თამაში“

1921 წ. ქაღალდი,  აქვარელი, ტუში 16X23 სმ სხ-1135 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№138) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2096  სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი მამაკაცთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ექს-მეფე“

1920 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 31X39 სმ სხ-1007 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 255)

2097  სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ექს-მეფე“

1920 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 53X35 სმ სხ-1005 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 255)

2098  სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ექს-მეფე“

1920 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 51X32 სმ სხ-1006 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 255)

2099  სახვითი ხელოვნება უცნობი დეცორაციის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 34X40.5 სმ სხ-1001 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2100  სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი მამაკაცთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ექს-მეფე“

1920 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 32X42 სმ სხ-1008 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 255)

2101 სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მოტაცება 

სერალიდან“

1921 წ. ქაღალდი, ფანქარი,  

აკვარელი

52X35 სმ სხ-1166 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№144/3) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2102 სახვითი ხელოვნება უცნობი დეკორაციის ესკიზი  

პანტომიმისათვის „ნიჭი და 

ნიღაბი“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 21X30.5 სმ სხ-1002 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 240)

2103 სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ექს-მეფე“

1920 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 49X29 სმ სხ-1004 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 255)

2104 სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „საიდუმლო 

ქორწინება“

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი 50X66 სმ სხ-1003 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 252)

2105  სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი ქალთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ექს-მეფე“

1920 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 34X51 სმ სხ-1009 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 255)

2106 სახვითი ხელოვნება ნ. იგნატიევი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შავი 

ნიღბები“

1909 წ. მუყაო, გუაში, აკვარელი 14X17,5სმ სხ-1014 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში-247)

2107 სახვითი ხელოვნება  ნ. იგნატიევი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შავი 

ნიღბები“

1909 წ. მუყაო, გუაში, აკვარელი 18.5X19 სმ. სხ-1011 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 247)

2108 სახვითი ხელოვნება ნ. იგნატიევი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შავი 

ნიღბები“

1909 წ. მუყაო, გუაში, აკვარელი 18.5X19 სმ. სხ-1010 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 247)

2109 სახვითი ხელოვნება  ნ. იგნატიევი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შავი 

ნიღბები“

1909 წ. მუყაო, გუაში, აკვარელი 19X24 სმ სხ-1012 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 247)

2110 სახვითი ხელოვნება ნ. იგნატიევი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შავი 

ნიღბები“

1909 წ. მუყაო, პასტელი 41X59.5 სმ სხ-1013 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში - 247)

2111 სახვითი ხელოვნება ნ. უშინი დეკორაციის დეტალების ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ინტერესთა 

თამაში“

1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი 19X19 სმ სხ-1138 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№33/1) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2112 სახვითი ხელოვნება ნ. უშინი დეკორაციის დეტალების ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ინტერესთა 

თამაში“

1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 24X16 სმ სხ-1139 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№33/2) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2113 სახვითი ხელოვნება ნ. უშინი დეკორაციის დეტალების ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ინტერესთა 

თამაში“

1921 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

18X13 სმ სხ-1137 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№33) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2114 სახვითი ხელოვნება ი. ფედოტოვი დეკორაციის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, აკვარელი 14,7X19,8 სმ სხ-1141 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№135/16) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2115 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 32X27 სმ სხ-1435 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№28/5) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2116 სახვითი ხელოვნება ე. ლანსერე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაკბეტი“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში 31,5X49სმ სხ-1190 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№423/23) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2117 სახვითი ხელოვნება ე. ლანსერე კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაკბეტი“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში 35X53სმ სხ-1193 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№411/11) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2118 სახვითი ხელოვნება ე. ლანსერე ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაკბეტი“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში, პასტელი 33X24სმ სხ-1194 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№416/16) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2119 სახვითი ხელოვნება ნ. უშინი რეკვიზიტის ესკიზები 

სპექტაკლისათვის 

„გააზნაურებული მდაბიო“

1920–21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 1)8X12.4; 2)8X12.3; 3)12X17.2; 

4)15.2X19; 5)21X33; 6)21X33 სმ.
სხ-1124 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო №226, 

საინვენტარო №139)

2120 სახვითი ხელოვნება ე. ლანსერე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაკბეტი“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში 32X49სმ სხ-1192 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№420/20) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2121 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 26.5X36 სმ სხ-1438 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№33/5) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2122 სახვითი ხელოვნება კონსტანტინ 

პერვუხინი

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „თოვლის 

ქალი“

1906 წ. ქაღალდი, აკვარელი 18X27 სმ სხ-1115 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№164/1) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2123 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 28X52 სმ სხ-1429 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№33) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2124 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 27X34 სმ სხ-1437 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№29/3) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2125 სახვითი ხელოვნება  ი. შარლემანი კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 27X28 სმ სხ-1436 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2126 სახვითი ხელოვნება ი. ფედოტოვი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1919 წ. ქაღალდი, აკვარელი 12X14,7 სმ სხ-1140 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№135/15) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2127  სახვითი ხელოვნება ა. ბოჟერიანოვი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24,5X38სმ სხ-1244 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№167/ა) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2128 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 27X36 სმ სხ-1439 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№28/4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2129  სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი კოსტიუმების ესკიზები 

მოცარტის სპექტაკლისათვის 

„მოტაცება სერალიდან“

1921 წ. ქაღალდი,  აქვარელი, 

ფანქარი

1)36X18,5სმ 2)36X14სმ სხ-1168 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№144/25 

და 

№144/26)

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2130 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 36X25 სმ სხ-1440 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№33/8) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2131 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 36X27 სმ სხ-1441 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№33/6) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2132  სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი 30X21 სმ სხ-1278 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140ბ) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2133 სახვითი ხელოვნება  ი. შარლემანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 30X19 სმ სხ-1442 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№29/1) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2134 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 34X17 სმ სხ-1443 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№28) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2135 სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მოტაცება 

სერალიდან“

1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი 51X34,5სმ სხ-1165 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№144/5) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2136 სახვითი ხელოვნება ნ. იგნატიევი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის „შავი ნიღბები“

1909 წ. მუყაო, გუაში, აქვარელი 19X19 სმ სხ-1100 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში-247)

2137 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 24X9 სმ სხ-1445 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№28/2) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2138 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აკვარელი 32X21სმ სხ-1273 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/21 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2139 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აკვარელი 33X20.5 სმ სხ-1272 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/20) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2140 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აკვარელი 34X21 სმ სხ-1271 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/19) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2141 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი, 

აქვარელი

24X8.5 სმ სხ-1444 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№28/1) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2142  სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აკვარელი,ფანქარი 36X14სმ სხ-1276 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/24) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2143 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი 31X21 სმ სხ-1280 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/14) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2144 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი 36X14 სმ სხ-1281 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/11) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2145 სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოტაცება 

სერალიდან“

1921 წ. ქაღალდი,  აკვარელი, 

ფანქარი

51X35 სმ სხ-1169 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№144/2) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2146 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი 31X21 სმ სხ-1288 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/16) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2147 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

33X21 სმ სხ-1275 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/23) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2148 სახვითი ხელოვნება ნ. უშინი დეკორაციის დეტალების 

ესკიზები  სპექტაკლისათვის 

„გააზნაურებული მდაბიო“

1920–21 

წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 1)34X11; 2)16X11.7; 3)10.5X17; 

4)26X16.5; 5)19X11; 6)37X15 სმ.
სხ-1125 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

 

საინვენტარ

ო №139/1)

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 (სარეგისტრაციო №226)

2149 სახვითი ხელოვნება ნ. იგნატიევი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შავი 

ნიღბები“

1909 წ. მუყაო, გუაში, აკვარელი 37.5X24.5 სმ სხ-1101 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში-247



2150  სახვითი ხელოვნება ნ. იგნატიევი ჩანახატი „კ. მარჯანიშვილის 

პორტრეტი“

1909 წ. ქაღალდი, ფანქარი 14.5X11.5 სმ სხ-1102 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12 სარეგისტრაციო № 

ჟურნალში-247

2151  სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

33X19 სმ სხ-1274 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/22) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2152 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 27X36 სმ სხ-1446 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№33/5) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2153 სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი დეკორაციის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მხიარული 

მეფუნთუშე“

XX ს-ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, გუაში 45,5X29 სმ სხ-1170 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№172/1) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2154 სახვითი ხელოვნება ნ. იგნატიევი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შავი 

ნიღბები“

1909 წ. მუყაო, გუაში, აქვარელი 29.5X15.5 სმ სხ-1103 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

სარეგისტრ

აციო № 

ჟურნალში-

247

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2155 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი, 

აკვარელი

36.5X26 სმ სხ-1447 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№33/7) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2156 სახვითი ხელოვნება პ. ანდრიაშოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯადოქარი“

1907 წ. ქაღალდი, აკვარელი 40X50 სმ სხ-1241 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№152) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2157 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

36X14 სმ სხ-1270 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/18) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2158 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

35.5X14 სმ სხ-1269 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/17) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2159 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

33.5X21 სმ სხ-1268 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/16) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2160 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცების კოსტიუმების 

ესკიზები სპექტაკლისათვის 

„დონა ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აქვარელი 37X55სმ სხ-1252 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2161 სახვითი ხელოვნება კ. პერვუხინი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „თოვლის 

ქალი“

1906 წ. ქაღალდი, აკვარელი 18X25 სმ სხ-1116 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№164) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2162 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 34X16 სმ სხ-1449 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№29) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2163 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „წმინდა 

ქალწული“

1928 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 29X19 სმ სხ-1448 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№33/3) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2164 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მელოდე“

XX ს-ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, გუაში 34X51 სმ სხ-1450 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№117/7) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2165 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მელოდე“

XX ს-ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, გუაში 44X34 სმ სხ-1451 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№117/8) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2166 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

36X13 სმ სხ-1282 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/10) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2167 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

35X13 სმ სხ-1283 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/13) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2168 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მელოდე“

XX ს-ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, გუაში 28X40 სმ სხ-1452 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-117/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2169 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი 32X21 სმ სხ-1289 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/1ბ) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2170 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი 31X21 სმ სხ-1290 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/18 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2171 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

30X21 სმ სხ-1291 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140a) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2172 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი 35X14 სმ სხ-1284 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/9) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2173 სახვითი ხელოვნება ე. ლანსერე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაკბეტი“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში 32X49სმ სხ-1188 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№401/1) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2174 სახვითი ხელოვნება ა. ბოჟერიანოვი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920 წ. ქაღალდი, აქვარელი 22,5X12სმ სხ-1250 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№168/დ) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2175 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

36X14 სმ სხ-1285 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№140/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2176 სახვითი ხელოვნება ე. ლანსერე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაკბეტი“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში 25X34სმ სხ-1187 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№422/2) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2177 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

30X13 სმ სხ-1286 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/8) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2178 სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მოტაცება 

სერალიდან“

1921 წ. ქაღალდი,  აკვარელი, გუაში 49X35 სმ სხ-1167 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№144/6) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2179  სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

33X21 სმ სხ-1287 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/2) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2180 სახვითი ხელოვნება ნ. უშინი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბრინჯაოს 

რაში“

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი მუყაოს მთლიანი ზომაა  41X30, 

ჩასმული ესკიზის ზომაა  

38X20 სმ.

სხ-1118 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№151) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2181 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მელოდე“

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 24X40 სმ სხ-1453 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ–117/11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2182  სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი 32X21 სმ სხ-1277 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/6) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2183 სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი კოსტიუმების  ესკიზები   

სპექტაკლისათვის „მხიარული 

მეფუნთუშე“

XX ს-ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, ფანქარი 35X51,5 სმ სხ-1171 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№172) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2184 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მელოდე“

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 24X40 სმ სხ-1454 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-

117/12)

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2185 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მელოდე“

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 24X40 სმ სხ-1455 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ–117/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2186  სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი 29X21 სმ სხ-1298 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/5) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2187 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

28X21 სმ სხ-1297 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/17 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2188 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი 29X21 სმ სხ-1296 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-140) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2189 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი 31X21 სმ სხ-1295 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№140/15 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2190 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი 31X21 სმ სხ-1294 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№140/1a მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2191 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი 30X21 სმ სხ-1292 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2192 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბოკაჩიო“

1916 წ. ქაღალდი, აკვარელი 31X21 სმ სხ-1293 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№140/7) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2193  სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მელოდე“

1944 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 22X32 სმ სხ-1460 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№1543/10 

(დ-117/2)

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2194  სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

33X21 სმ სხ-1267 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/15) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2195 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

31X19 სმ სხ-1257 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/5) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2196 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

31X20სმ სხ-1256 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2197 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აქვარელი 32X18სმ სხ-1255 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/3) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2198 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

36,5X18,5 სმ სხ-1254 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/2) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2199 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მელოდე“

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 29.5X44 სმ სხ-1456 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-

117/10)

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2200 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მელოდე“

1944 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 22X31 სმ სხ-1459 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-117) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2201 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მელოდე“

1944 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

22X30 სმ სხ-1458 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-117/3) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2202 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მელოდე“

1944 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

22X32 სმ სხ-1457 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-117/1; 

№1545/13)

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2203 სახვითი ხელოვნება ნ. უშინი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯამბაზები“

XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, აკვარელი ჩარჩოს ზომა 34X29, ესკიზის 

ზომა 31X15 სმ
სხ-1121 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№132/1) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2204  სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მელოდე“

1944 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 22X32 სმ სხ-1461 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-117/6; 

№1545/12)

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2205  სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

36X14 სმ სხ-1261 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/9) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2206 სახვითი ხელოვნება  ი. შარლემანი პორტრეტული ჩანახატები 

სპექტაკლისათვის „მელოდე“

1944 წ. ქაღალდი, აკვარელი,ფანქარი 22X32 სმ სხ-1463 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-117/5) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2207 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი პორტრეტული ჩანახატები 

სპექტაკლისათვის „მელოდე“

1944 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

22X31 სმ სხ-1462 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-117/4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2208 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

35X13,7 სმ სხ-1260 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/8) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2209 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

37X14 სმ სხ-1259 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/7) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2210 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

28,5X14 სმ სხ-1258 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№143/6) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2211  სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

33X21 სმ სხ-1262 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№143/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2212 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აკვარელი 32X15 სმ სხ-1263 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№143/11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2213 სახვითი ხელოვნება ე. ლანსერე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაკბეტი“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში 32,5X50 სმ სხ-1191 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№407/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2214 სახვითი ხელოვნება ნ. უშინი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯამბაზები“

XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, აკვარელი 32X19 სმ სხ-1122 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-132 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2215 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X13 სმ სხ-1264 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№143/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2216  სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

31X20,5 სმ სხ-1265 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№143/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2217 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

33X22 სმ სხ-1266 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№143/14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2218 სახვითი ხელოვნება ა. რადაკოვი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „დონ 

პასკუალე“

1920 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

42X30 სმ სხ-1172 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№147 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2219 სახვითი ხელოვნება ს. ივანოვი კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ვერაგობა და 

სიყვარული“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 45X65 სმ სხ-1239 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№161/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2220 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბაილი“

1929 წ. ქაღალდი, აქვარელი, ტუში 31X23 სმ სხ-1371 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№10/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2221  სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბაილი“

1929 წ. ქაღალდი,  ტუში 18,5X26 სმ სხ-1373 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№10/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2222 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბაილი“

1929 წ. ქაღალდი, აქვარელი, ტუში 31X23 სმ სხ-1372 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№10/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2223 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბაილი“

1929 წ. ქაღალდი,ტუში 19X26სმ სხ-1375 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№10/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2224  სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბაილი“

1929 წ. ქაღალდი, ტუში 19X26სმ სხ-1374 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№10/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2225 სახვითი ხელოვნება ს. ივანოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ვერაგობა და 

სიყვარული“

1935 წ. ქაღალდი, ნახშირი, ფამქარი, 

გუაში

44X65 სმ სხ-1240 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№161/14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2226 სახვითი ხელოვნება ა. ბოჟერიანოვი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი 25X38,5 სმ სხ-1245 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№167/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2227  სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის დეტალების  

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

„ბაილი“

1929 წ. ქაღალდი, ტუში 25X32სმ სხ-1376 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№10/5) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2228 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის დეტალების  

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

„ბაილი“

1929 წ. ქაღალდი, ტუში 26X19სმ სხ-1377 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№10/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2229 სახვითი ხელოვნება უცნობი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სიკვდილის 

გამარჯვება“

XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ქაღალდი, გუაში, 19X25 სმ სხ-1163 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№105/2) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2230 სახვითი ხელოვნება ა. ბოჟერიანოვი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი 23X13 სმ სხ-1246 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№168 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2231 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „როგორ“

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 25X34 სმ სხ-1789 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 20/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2232 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „როგორ“

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 24,5X34 სმ სხ-1790 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 20/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2233 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „როგორ“

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 25X33,5 სმ სხ-1788 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 20/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2234  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „როგორ“

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 24,5X34 სმ სხ-1791 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 20/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2235  სახვითი ხელოვნება ა. ბოჟერიანოვი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი 22,5X13სმ სხ-1247 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№168/a მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2236 სახვითი ხელოვნება ა. ბოჟერიანოვი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი 23X13სმ სხ-1248 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№168/b მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2237 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, აქვარელი, გუაში, 

ფანქარი

25,5X8,5 სმ სხ-1415 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/22 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2238 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  გუაში, ფანქარი 25X12,5სმ სხ-1414 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/21 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2239 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „შიში“  

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი,  

აქვარელი, ტუში,

17X19 სმ სხ-1814 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№19/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2240  სახვითი ხელოვნება ა. ბოჟერიანოვი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი 23X13სმ სხ-1249 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№168/გ მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2241 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი, 

აქვარელი

25X10სმ სხ-1421 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/30 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2242 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 25X15სმ სხ-1420 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/29 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2243 სახვითი ხელოვნება მ. ტკაჩენკო ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დონა 

ჟუანიტა“

1917 წ. ქაღალდი, აკვარელი 35,5X16სმ სხ-1253 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2244 სახვითი ხელოვნება ა. ბოჟერიანოვი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უინძორელი 

ცელქი ქალები“

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი 23,5X12სმ სხ-1251 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2245 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  აკვარელი, გუაში, 

ფანქარი,

23X14 სმ სხ-1409 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/16 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2246 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  აკვარელი, გუაში, 

ფანქარი,

22,5X14 სმ სხ-1410 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/17 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2247 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  აკვარელი, გუაში, 

ფანქარი,

25,5X9 სმ სხ-1428 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2248 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზები (2) 

სპექტაკლისათვის „სალომეა“

1922 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 1) 24X24; 2) 24X24 სმ სხ-1312 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-157/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2249  სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სალომეა“

1922 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 24.5X24.5 სმ სხ-1310 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-157 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2250 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სალომეა“  

1922 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 32X28 სმ სხ-1311 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.157/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2251 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X11 სმ სხ-1304 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№15/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2252  სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X12 სმ სხ-1303 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№15/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2253 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

24X9 სმ სხ-1302 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№15/4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2254 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ფოლადის 

პოემა“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 28X34 სმ სხ-1737 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1907/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2255 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი,

28X11.5 სმ სხ-1300 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№15/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2256 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი,

39X32 სმ სხ-1683 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№19/14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2257 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი,

39X32 სმ სხ-1682 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№2/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2258 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ფოლადის 

პოემა“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 18X30.5 სმ სხ-1736 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№23 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2259 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი,

26.5X39.5 სმ სხ-1644 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№23 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2260 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი,

28.5X39.5 სმ სხ-1643 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№272/72 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2261 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი,

25.5X39.5 სმ სხ-1642 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№270/70 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2262 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ურიელ 

აკოსტა“

1929 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 15X21 სმ სხ-1734 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№უ/14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2263  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

27X17 სმ სხ-1653 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№250/50 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2264 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

39X32 სმ სხ-1684 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-29 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2265 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

28.5X12.5 სმ სხ-1299 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№15/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2266 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

26.5X40.5 სმ სხ-1641 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№277/77) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2267 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ურიელ 

აკოსტა“

1929 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 50X34 სმ სხ-1732 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2268 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

29X13 სმ სხ-1306 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№15-8) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2269 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X11 სმ სხ-1305 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№15/7) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2270  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ურიელ 

აკოსტა“

1929 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 45X50 სმ სხ-1733 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-33) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2271 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

24.5X12.5 სმ სხ-1301 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№15/3) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2272 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის  „სინათლე“

1924 წ. ქაღალდი, გუაში 28X20 სმ სხ-1313 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-158/1) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2273 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ურიელ 

აკოსტა“

1929 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 21X13.5 სმ სხ-1735 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№374/5) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2274 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

27.5X37.5 სმ სხ-1646 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№269/69 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2275  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

27.5X38.5 სმ სხ-1645 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№271/71) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2276 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სინათლე“

1924 წ. ქაღალდი, აკვარელი 25X18.5 სმ სხ-1316 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-4/ა) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2277 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

28X11 სმ სხ-1309 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№15) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2278  სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მამაკაცების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

23.5X23.5 სმ სხ-1308 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№15/10) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2279 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სინათლე“

1924 წ. ქაღალდი, აკვარელი 25X18 სმ სხ-1315 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2280 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის  „სინათლე“

1924 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 25X31 სმ სხ-1314 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№158) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2281  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

29.5X40.5 სმ სხ-1647 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-30;  

271/71)

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2282 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„დეზერტირკა“

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

36X23 სმ სხ-1307 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№15/9) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2283 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაია 

წყნეთელი“

1955 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

30X42.5 სმ სხ-1548 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2284 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზები 

სპექტაკლისათვის „ცხვრის 

წყარო“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში 13X20 სმ სხ-1322 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№329/19) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2285 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

28X16.5 სმ სხ-1655 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№49/19) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2286 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

28.5X18.5 სმ სხ-1654 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№240/40) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2287 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

27X40 სმ სხ-1648 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№278/78) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2288 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

26.5X40 სმ სხ-1650 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№268/68) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2289 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაია 

წყნეთელი“

1955 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 42.5X30.5 სმ სხ-1552 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2290 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაია 

წყნეთელი“

1955 წ. ქაღალდი, გუაში 30X42.5 სმ სხ-1551 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ5) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2291  სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაია 

წყნეთელი“

1955 წ. ქაღალდი, გუაში 30X42.5 სმ სხ-1550 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2292 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაია 

წყნეთელი“

1955 წ. ქაღალდი, გუაში 30X42.5 სმ სხ-1549 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2293 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ფოლადის 

პოემა“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 13.5X21.5 სმ სხ-1738 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№1906/4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2294  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

27X40 სმ სხ-1649 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№276/76 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2295  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 26.5X38.5 სმ სხ-1651 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№274/74 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2296  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბეატრიჩე 

ჩენჩი“

1930 წ. ქაღალდი, ტუში, ფანქარი, 

აკვარელი

29X31 სმ სხ-1761 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ34 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2297 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სინათლე“

სხ-1317 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-4ა) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2298  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბეატრიჩე 

ჩენჩი“

1930 წ. ქაღალდი, ტუში, ფანქარი, 

აკვარელი

29X27.5 სმ სხ-1760 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№40/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2299 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბეატრიჩე 

ჩენჩი“

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

21X21 სმ სხ-1759 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2300 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბეატრიჩე 

ჩენჩი“

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

21.5X25 სმ სხ-1758 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

  №40/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2301 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „პური“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 19.5X24.5 სმ სხ-1745 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-25 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2302  სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაია 

წყნეთელი“

1955 წ. ქაღალდი, აკვარელი 30X21 სმ სხ-1554 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2303 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზები 

სპექტაკლისათვის „ცხვრის 

წყარო“

1922 წ. ქაღალდი, გუაში 17X26 სმ სხ-1321 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№329/20 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2304 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 26X30 სმ სხ-1652 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№207/67 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2305  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

speqtaklisaTvis „ყაჩაღები“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X22 სმ სხ-1747 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1915/3. 92 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2306  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბეატრიჩე 

ჩენჩი“

1930 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი, 

აკვარელი

25X32 სმ სხ-1757 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№40/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2307  სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაია 

წყნეთელი“

1955 წ. ქაღალდი, აკვარელი 30X21 სმ სხ-1558 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2308 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაია 

წყნეთელი“

1955 წ. ქაღალდი, გუაში 30.5X21 სმ სხ-1557 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2309 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაია 

წყნეთელი“

1955 წ. ქაღალდი, აკვარელი 30X21 სმ სხ-1559 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2310 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაია 

წყნეთელი“

1955 წ. ქაღალდი, აკვარელი 32X25 სმ სხ-1555 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2311  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ფოლადის 

პოემა“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 17X25 სმ სხ-1739 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-27 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2312 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ფოლადის 

პოემა“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 16.5X30 სმ სხ-1740 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1904/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2313 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „პური“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 18X24 სმ სხ-1741 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-25, 

1911/4)

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2314 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „პური“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 18.5X22.5 სმ სხ-1742 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№1909/2) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2315 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბეატრიჩე 

ჩენჩი“

1930 წ. ქაღალდი, აკვარელი 18X23 სმ სხ-1756 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№40/6) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2316 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაია 

წყნეთელი“

1955 წ. ქაღალდი, აკვარელი 30X21 სმ სხ-1556 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2317 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბეატრიჩე 

ჩენჩი“

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

21X24.5 სმ სხ-1755 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№40/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2318  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ყაჩაღები“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X22 სმ სხ-1749 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-28 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2319 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ყაჩაღები“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

33X20 სმ სხ-1748 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1913/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2320 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ყაჩაღები“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X22 სმ სხ-1746 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1915/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2321 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „პური“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 18.5X23.5 სმ სხ-1744 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1912/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2322 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „პური“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 18.5X23.5 სმ სხ-1743 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1910/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2323  სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სინათლე“

1924 წ. ქაღალდი, აკვარელი 27X16.5 სმ სხ-1318 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-4/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2324  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჰამლეტი“

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

17X24 სმ სხ-1750 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№771/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2325 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჰამლეტი“  

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

17X24 სმ სხ-1751 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№771/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2326  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

ბალეტისათვის „სპარტაკი“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

57X68 სმ სხ-1752 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1917/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2327 სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი ქალთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბეატრიჩე 

ჩენჩი“

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29.5X27 სმ სხ-1763 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№41/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2328 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბეატრიჩე 

ჩენჩი“

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

30X26 სმ სხ-1762 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№41/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2329 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაია 

წყნეთელი“

1955 წ. ქაღალდი, აკვარელი 42X29.5 სმ სხ-1553 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2330 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სინათლე“

1924 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 20X22 სმ სხ-1320 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-3/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2331  სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სინათლე“

1924 წ. ქაღალდი, აქვარელი, გუაში 23X16 სმ სხ-1319 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-3) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2332 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

ბალეტისათვის „სპარტაკი“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

52X64 სმ სხ-1753 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№20/28 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2333 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

ბალეტისათვის „სპარტაკი“

1933 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი, 

აკვარელი

55X68 სმ სხ-1754 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1916/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2334 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 57.5X63.5 სმ სხ-1768 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№771/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2335 სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 58X51 სმ სხ-1769 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№61 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2336  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 50.5X51 სმ სხ-1767 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№24 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2337 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 54X69 სმ სხ-1766 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-ო/70 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2338 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 57.5X69.5 სმ სხ-1765 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№770/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2339  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

აპექტაკლისათვის „ოტელო“

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 55.5X69 სმ სხ-1764 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-ო/66 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2340  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ოტელო“  

1933 წ. ქაღალდი, ტუში, ფანქარი, 

აკვარელი

51X58 სმ სხ-1772 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№778დ/15 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2341 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ჩანახატი 

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი 52X69.5 სმ სხ-1773 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№778ვ/17 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2342 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 42.5X38 სმ სხ-1771 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№778ა/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2343 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცთა კოსტიუმების ესკიზი 

უ. შექსპირის პიესისათვის 

„ოტელო“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 58X44 სმ სხ-1770 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№778ა/14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2344 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

31X19.5 სმ სხ-1774 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-31/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2345 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

36X21 სმ სხ-1775 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-31/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2346 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

31.5X18.5 სმ სხ-1776 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-31/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2347 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ქალის კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჰოპლა, ჩვენ 

ვცოცხლობთ!“  

1928 წ. ქაღალდი, აქვარელი, ტუში სხ-1368 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№182 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2348 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 29X14 სმ სხ-1616 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№9ბ მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2349  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“  

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

31.5X18.5 სმ სხ-1777 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2350 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“  

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

31X18 სმ სხ-1778 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№10) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2351 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35.5X19 სმ სხ-1780 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-31/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2352 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“   

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

31.5X18.5 სმ სხ-1781 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2353 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 30X19 სმ სხ-1662 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№262/62 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2354  სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 27.5X19.5 სმ სხ-1663 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№236-36 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2355 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 31X20.5 სმ სხ-1664 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№237/37 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2356 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 29X10.5 სმ სხ-1665 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-30/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2357 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X23 სმ სხ-1779 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-31/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2358 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“  

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 35.5X24 სმ სხ-1668 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№264/64 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2359 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-1563 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2360 სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 27.5X18 სმ სხ-1667 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№234/34 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2361  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი 32X42 სმ სხ-1787 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-31/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2362 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 31X20 სმ სხ-1669 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№233/33 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2363 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის  ესკიზი 

პანტომიმისათვის „ხანძარი“

1930 წ. ქაღალდი, აკვარელი 16X28 სმ სხ-1792 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№200/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2364  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი 31X42 სმ სხ-1786 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-31 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2365  სახვითი ხელოვნება   პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 34X21 სმ სხ-1666 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№3-112 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2366 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი 31X42 სმ სხ-1784 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2367 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის  ესკიზი 

პანტომიმისათვის „ხანძარი“   

1930 წ. ქაღალდი, აქვარელი, 

ფანქარი

16X28 სმ სხ-1793 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№200/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2368  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

31.5X21 სმ სხ-1783 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-31/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2369  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32.5X18.5 სმ სხ-1782 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-31/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2370 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი 31X42 სმ სხ-1785 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-31/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2371 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კი,  მაგრამ“

1930 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 20,5X11სმ სხ-1794 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ- 97/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2372 სახვითი ხელოვნება   ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კი,  მაგრამ“

1930 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

24,5X18,5 სმ სხ-1795 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-97/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2373 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 29X17 სმ სხ-1670 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№238/38 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2374 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“    

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 29,5X33,5 სმ სხ-1561 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2375 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

30X18,5 სმ სხ-1567 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2376 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

22X16,5სმ სხ-1566 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/22 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2377 სახვითი ხელოვნება    ლ. გუდიაშვილი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 31X20,5 სმ სხ-1565 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/23 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2378  სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“   

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X17,5 სმ სხ-1564 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-156 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2379 სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

27.5X18 სმ სხ-1671 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№263/63 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2380 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“   

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

31X21 სმ სხ-1562 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№156/20) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2381  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი სხ-1676 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№250/50 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2382 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“  

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 29X17 სმ სხ-1672 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№245/45 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2383  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 29X17 სმ სხ-1673 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№242/42 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2384 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

28X17.5 სმ სხ-1674 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2385 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

28X18 სმ სხ-1675 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№247/47 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2386 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ყვარყვარე 

თუთაბერი“

1931 წ. ქაღალდი, გუაში 18X27,5 სმ სხ-1796 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№127/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2387 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ყვარყვარე 

თუთაბერი“

1931 წ. ქაღალდი, გუაში 22,5X23,5 სმ სხ-1797 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№127/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2388 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ყვარყვარე 

თუთაბერი“

1931 წ. ქაღალდი, აქვარელი, მელანი 19,5X21,5 სმ სხ-1798 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№127/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2389 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 30X14,5 სმ სხ-1569 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/29 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2390  სახვითი ხელოვნება   ლ. გუდიაშვილი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 30X15 სმ სხ-1570 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/30 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2391 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. მუყაო, ფანქარი, აკვარელი 30X16,5 სმ სხ-1568 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/28 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2392  სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 29X20 სმ სხ-1680 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№244/44 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2393 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ სხ-1577 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2394  სახვითი ხელოვნება   ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ სხ-1580 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2395 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ სხ-1576 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2396 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისატვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

22X29 სმ სხ-1572 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/17 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2397 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22,5 სმ სხ-1578 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2398  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“   

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 28X19.5 სმ სხ-1681 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№253/53 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2399 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“   

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 27.5X19 სმ სხ-1679 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№256/56 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2400 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 27.5X19.5 სმ სხ-1678 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№252/52 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2401 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცების კოსტიუმების  

ესკიზი სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

22X32 სმ სხ-1571 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/16 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2402 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

22X32 სმ სხ-1573 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/15 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2403 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 27X19 სმ სხ-1677 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№3, 109 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2404 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“   

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი 35X22,5 სმ სხ-1574 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2405 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“   

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ სხ-1584 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/19 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2406  სახვითი ხელოვნება    ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ სხ-1575 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2407 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ სხ-1579 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2408 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“   

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ სხ-1581 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-156/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2409 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“    

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ სხ-1583 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/18 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2410 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“    

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ სხ-1585 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2411 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცebის კოსტიუმebის  

ესკიზი სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“   

1933 წ. მუყაო, აკვარელი, ფანქარი 31,5X19 სმ სხ-1587 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2412 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ სხ-1582 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2413 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ზეთი, ტუში

27X19 სმ სხ-1799 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№125/3) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2414 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ზეთი, ტუში

29X14,5 სმ სხ-1800 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№125/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2415 სახვითი ხელოვნება   ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ზეთი, ტუში

32X22 სმ სხ-1801 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№127/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2416 სახვითი ხელოვნება    ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ზეთი, ტუში

25,5X11,5 სმ სხ-1802 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№125/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2417 სახვითი ხელოვნება    ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ზეთი, აკვარელი

27X15 სმ სხ-1803 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№126/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2418 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. მუყაო, აქვარელი, ფანქარი 31,5X18 სმ სხ-1586 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/21 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2419 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“   

1935 წ. ქაღალდი,  ტუში, აკვარელი, 

ფანქარი

22,5X12 სმ სხ-1399 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 102/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2420 სახვითი ხელოვნება    ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ზეთი, აკვარელი

31,5X18 სმ სხ-1804 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№127/3) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2421 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ზეთი, აკვარელი

31,5X19 სმ სხ-1805 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№127/4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2422 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. მუყაო, აქვარელი, ფანქარი 30X19 სმ სხ-1590 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/25 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2423 სახვითი ხელოვნება    ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. მუყაო, აქვარელი, ფანქარი 30,5X17 სმ სხ-1589 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2424 სახვითი ხელოვნება   ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. მუყაო, აქვარელი, ფანქარი 30X17,5 სმ სხ-1588 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/27 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2425 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“    

1933 წ. მუყაო, აქვარელი, ფანქარი 30X19 სმ სხ-1591 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2426 სახვითი ხელოვნება    ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. მუყაო, აქვარელი, ფანქარი 30X18,5 სმ სხ-1592 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№156/26 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2427 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „შიში“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

20X20 სმ სხ-1811 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№19/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2428 სახვითი ხელოვნება    ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ზეთი, აკვარელი

24X10,5 სმ სხ-1807 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№126/4) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2429 სახვითი ხელოვნება    ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ზეთი, აკვარელი

28X16,5 სმ სხ-1809 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№126/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2430 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჯოი 

სტრიტი“

1933 წ. მუყაო, აკვარელი, ფანქარი 30X18,5 სმ სხ-1593 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№156/24 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2431 სახვითი ხელოვნება   ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ზეთი, აკვარელი

29X19,5 სმ სხ-1806 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№126/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2432 სახვითი ხელოვნება    ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ოტელო“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ზეთი, აკვარელი

33,5X21 სმ სხ-1810 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№125/1) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2433  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ოტელო“    

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ზეთი, აკვარელი

27,5X18,5 სმ სხ-1808 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№126/5) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2434 სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

29X17.5 სმ სხ-1656 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-30/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2435 სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

29X19.5 სმ სხ-1657 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№258/58 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2436 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“   

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

29X20 სმ სხ-1658 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№260/60 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2437  სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

28X19.5 სმ სხ-1659 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ30 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2438 სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

29X19.5 სმ სხ-1660 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№27/57 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2439 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შიში“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი,  

აკვარელი, ტუში

27X13,5 სმ სხ-1816 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№41/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2440 სახვითი ხელოვნება     ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „შიში“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი,  

აკვარელი, ტუში

21X19,5 სმ სხ-1813 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№19/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2441 სახვითი ხელოვნება    ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „შიში“

1932 წ. ქაღალდი, ფანქარი,  

აკვარელი, ტუში

25X20 სმ სხ-1812 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№19/2) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2442 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

29X19.5 სმ სხ-1661 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№243/43) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2443  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 31X36 სმ სხ-1600 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№166/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2444  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 30X37 სმ სხ-1601 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№166/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2445  სახვითი ხელოვნება    ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შიში“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი 25,5X9,5 სმ სხ-1818 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№41/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2446 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შიში“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი 27X13,5 სმ სხ-1817 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№41/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2447  სახვითი ხელოვნება      ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შიში“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

26,5X10,5 სმ სხ-1819 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№41/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2448 სახვითი ხელოვნება     ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შიში“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

28X12 სმ სხ-1820 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№41/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2449 სახვითი ხელოვნება    ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შიში“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25,5X10 სმ სხ-1821 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№41/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2450 სახვითი ხელოვნება    ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შიში“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი, ტუში

28,5X15,5 სმ სხ-1822 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№41/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2451 სახვითი ხელოვნება   პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 28X14,5 სმ სხ-1619 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№37 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2452 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 30X14,5 სმ სხ-1620 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№165/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2453  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 28,5X11,5 სმ სხ-1617 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№41 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2454 სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 29,5X12 სმ სხ-1621 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№165/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2455 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 27,5X9 სმ სხ-1618 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.34 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2456 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 41X20 სმ სხ-1840 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№50/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2457 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 24.5X12.5 სმ სხ-1846 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№50/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2458 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 24X10.5 სმ სხ-1847 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№50/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2459 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 27X9 სმ სხ-1848 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№50/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2460 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“  

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 29X12 სმ სხ-1849 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№50/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2461 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 24.5X14 სმ სხ-1850 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№50/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2462 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“

1939 წ. ქაღალდი, გუაში 29X21.5 სმ სხ-1962 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2463  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“

1939 წ. ქაღალდი, გუაში 21.5X30 სმ სხ-1963 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2464 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“   

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 27.7X29 სმ სხ-1851 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№41 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2465 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 24X10.5 სმ სხ-1844 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№50/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2466 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 33X19 სმ სხ-1843 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2467 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“   

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 28.5X10 სმ სხ-1841 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№50/11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2468  სახვითი ხელოვნება   ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“

1931 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი 27X37.5 სმ სხ-1839 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№34 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2469 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“  

1931 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი 25X35 სმ სხ-1838 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№39 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2470 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“  

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 28,5X12 სმ სხ-1622 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№164/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2471 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

28X10,3 სმ სხ-1623 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№164/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2472 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აქვარელი, ტუში, 

ფანქარი

27X11 სმ სხ-1624 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2473 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“  

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

გუაში

26X14 სმ სხ-1845 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№50/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2474 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“  

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21.5X15 სმ სხ-1842 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№50/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2475 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ანათეთ 

ვარსკვლავნო“

1931 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი 9.3X19 სმ სხ-1853 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№75/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2476  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ანათეთ 

ვარსკვლავნო“

1931 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი 12X13.4 სმ სხ-1852 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№75/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2477 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

28,5X14 სმ სხ-1625 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№38 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2478 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

29,5X12,5 სმ სხ-1626 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№165/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2479 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

32,5X16 სმ სხ-1627 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№164/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2480  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

29,5X10 სმ სხ-1628 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№164/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2481 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

28,5X9,5 სმ სხ-1629 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-40 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2482  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 25,5X12 სმ სხ-1632 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№164/16 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2483 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 27,5X13 სმ სხ-1630 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№165/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2484 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 24X10 სმ სხ-1631 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№164/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2485  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 28X10 სმ სხ-1633 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-35 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2486 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 30X15 სმ სხ-1639 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-34 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2487 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 28X13,5 სმ სხ-1638 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№2/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2488 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 25X11,5 სმ სხ-1637 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№2/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2489 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 27X11,5 სმ სხ-1636 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№165/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2490 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 25,5X11,5 სმ სხ-1635 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№164/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2491 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 23X12 სმ სხ-1634 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№2/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2492 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უმზითვო“  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 25,5X39,5 სმ სხ-1332 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 48/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2493 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უმზითვო“  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 24,5X41 სმ სხ-1331 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-48 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2494 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, პასტელი 27.5X43 სმ სხ-1857 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.17/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2495  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“  

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

39X32 სმ სხ-1686 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2496  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“  

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი 31X32 სმ სხ-1685 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№7/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2497 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 27.5X43 სმ სხ-1855 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-17/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2498  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 27.5X43.5 სმ სხ-1856 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ. 17/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2499 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 27.5X43 სმ სხ-1854 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-17/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2500 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოფლის 

საამო საღამოები“

1949 წ. ქაღალდი, გუაში 21X44 სმ სხ-1334 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-51 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2501 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სოფლის 

საამო საღამოები“

1949 წ. ქაღალდი, გუაში 35X55,5 სმ სხ-1333 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-192/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2502  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

28X40 სმ სხ-1640 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№275/75 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2503 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“  

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

39.5X32 სმ სხ-1687 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№3/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2504 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ესკადრის 

დაღუპვა“  

1934 წ. ქაღალდი, ტუში 23X30 სმ სხ-1384 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ96/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2505 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ოიანა 

ბუიანა“

1933 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 32X43,5 სმ სხ-1560 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2506 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

32X39.5 სმ სხ-1691 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№19/14) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2507 სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 32X39.5 სმ სხ-1692 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№8/13) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2508 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 32X39.5 სმ სხ-1693 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-29, 

10/15

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2509  სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ესკადრის 

დაღუპვა“

1934 წ. ქაღალდი, ტუში 21.5X30 სმ სხ-1385 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ96-3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2510 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

32X39.5 სმ სხ-1690 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№5/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2511 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, პასტელი 27.5X43 სმ სხ-1858 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-17/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2512 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, პასტელი. სხ-1859 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.17/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2513 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, პასტელი 27.5X43 სმ სხ-1860 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2514 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ნინოშვილის 

გურია“

1934 წ. ქაღალდი, გუაში 16,5X25;5 სმ სხ-1378 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№181/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2515 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

39X31.5 სმ სხ-1688 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-29,  

6/10

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2516 სახვითი ხელოვნება   პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

32.5X39 სმ სხ-1689 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№11/16 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2517 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“  

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32.5X22.5 სმ სხ-1698 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№46/51 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2518 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ესკადრის 

დაღუპვა“

1934 წ. ქაღალდი, ტუში 23.5X30 სმ სხ-1386 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№185 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2519 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22 სმ სხ-1864 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1475/46 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2520 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 33X23 სმ სხ-1863 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1473/44 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2521 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 33X23 სმ სხ-1862 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1471/42 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2522 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32X29 სმ სხ-1861 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1448/19 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2523 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32.5X22.5 სმ სხ-1699 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ. 29, 

45/50

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2524 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X12 სმ სხ-1697 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№31/36 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2525  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“  

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X12 სმ სხ-1695 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№21/26;  

36/41

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2526 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ნინოშვილის 

გურია“

1934 წ. ქაღალდი, გუაში 22X30,5 სმ სხ-1379 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№181/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2527 სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X12 სმ სხ-1694 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№21/26 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2528  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

26X13.5 სმ სხ-1700 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ. 29, 

18/23

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2529 სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X12 სმ სხ-1696 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№36/41;   

38/43

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2530 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X13 სმ სხ-1703 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.29, 

32/37

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2531 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 22X14 სმ სხ-1867 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1443 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2532 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22 სმ სხ-1866 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1457/28 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2533 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22 სმ სხ-1865 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1477/48 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2534 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X13.5 სმ სხ-1706 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ. 29, 

29/34

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2535 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

28X13.5 სმ სხ-1704 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ. 29, 

13/18

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2536 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

26X12.5 სმ სხ-1702 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ. 29, 

14/10

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2537 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“  

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X12.5 სმ სხ-1701 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ. 29, 

41/46.

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2538 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ნინოშვილის 

გურია“

1934 წ. ქაღალდი, გუაში 21X30,5 სმ სხ-1380 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№181/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2539 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ესკადრის 

დაღუპვა

1934 წ. ქაღლადი, ტუში 24,5X32 სმ სხ-1387 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 96/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2540 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32.5X22 სმ სხ-1868 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1466/37 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2541 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 29.5X21 სმ სხ-1869 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.15/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2542 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X13 სმ სხ-1705 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ. 29, 

48/53

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2543 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X12.5 სმ სხ-1708 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ. 29, 

42/47

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2544 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X12.5 სმ სხ-1713 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№37/42 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2545  სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ნინოშვილის 

გურია“

1934 წ. ქაღალდი, გუაში 16X26 სმ სხ-1381 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№181/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2546 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“  

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X13.5 სმ სხ-1714 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№34/39 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2547 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X12.5 სმ სხ-1712 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№20/25 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2548 სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

26X13.5 სმ სხ-1711 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№33/38 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2549 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32X23 სმ სხ-1871 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1476/47 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2550 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“  

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X13 სმ სხ-1709 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ. 29, 

48/53

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2551 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

27.5X13.5 სმ სხ-1707 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-29, 

12/178

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2552  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 32X23 სმ სხ-1872 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1470/41 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2553 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 34X22 სმ სხ-1870 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1439/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2554 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X12.5 სმ სხ-1710 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№40/45 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2555 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X12.5 სმ სხ-1722 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№23/28 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2556 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ნინოშვილის 

გურია“

1934 წ. ქაღალდი, გუაში 16.5X26 სმ სხ-1382 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№181/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2557 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

26X14 სმ სხ-1721 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№39/45;  

34/45

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2558 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X13.5 სმ სხ-1723 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№30/35 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2559 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

26X13 სმ სხ-1717 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№16/21 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2560 სახვითი ხელოვნება   პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

26X13.5 სმ სხ-1716 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№44/49 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2561 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

26X13.5 სმ სხ-1720 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№25/30 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2562 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“  

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X13.5 სმ სხ-1718 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№17/21 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2563  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X12.5 სმ სხ-1715 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№15/20 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2564 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ესკადრის 

დაღუპვა“

1934 წ. ქაღლადი, ტუში 25X32,5 სმ სხ-1388 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-96-1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2565 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

26X19.5 სმ სხ-1719 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№27/32 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2566 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შორეული“

1936 წ. ქაღლადი, ტუში, ფანქარი 28,5X33,5 სმ სხ-1390 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№183/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2567  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32X16 სმ სხ-1878 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.15/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2568 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 28X16 სმ სხ-1880 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1464/35 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2569 სახვითი ხელოვნება    დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შორეული“

1936 წ. ქაღლადი, ტუში, ფანქარი 21X25 სმ სხ-1389 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№183/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2570 სახვითი ხელოვნება   ი. სუმბათაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რაიკომის 

მდივანი“

1954 წ. მუყაო, გუაში 17,5X24სმ სხ-1341 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.79/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2571 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რაიკომის 

მდივანი“

1954 წ. მუყაო, გუაში 19X25 სმ სხ-1340 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.79/11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2572 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 34.5X21.5 სმ სხ-1879 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1441/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2573 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“  

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X12.5 სმ სხ-1724 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№43/480 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2574 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 33X16 სმ სხ-1882 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-16, 169 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2575 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 33X19.5 სმ სხ-1884 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-16, 84 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2576 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X12 სმ სხ-1731 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№26/31 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2577 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X11 სმ სხ-1730 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№30/44 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2578 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X12 სმ სხ-1729 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№23/33 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2579 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“  

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X13 სმ სხ-1728 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№35/40 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2580 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“  

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

26X12.5 სმ სხ-1727 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№24/29 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2581 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

26X13.5 სმ სხ-1726 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№19/24 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2582 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩვენ ხალხი“

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X12.5 სმ სხ-1725 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№22/27 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2583 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 33X23 სმ სხ-1881 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1445/16 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2584 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რაიკომის 

მდივანი“

1954 წ. მუყაო, გუაში 19X25 სმ სხ-1339 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.79 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2585 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22.5 სმ სხ-1873 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1449/20 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2586 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 34.5X15.5 სმ სხ-1877 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-16/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2587 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 35X19 სმ სხ-1876 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.16 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2588 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. მუყაო, აკვარელი, გუაში 35X14 სმ სხ-1875 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1455/26 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2589 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 27.5X17.5 სმ სხ-1874 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1431/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2590 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 29X17 სმ სხ-1883 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.15/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2591 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რომეო და 

ჯულიეტა“  

1949 წ. მუყაო, გუაში 30X17 სმ სხ-1344 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-40 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2592 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

28X12 სმ სხ-1602 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№2/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2593 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რომეო და 

ჯულიეტა“

1949 წ. მუყაო, გუაში 25X32 სმ სხ-1343 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-46 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2594 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რომეო და 

ჯულიეტა“

1949 წ. მუყაო, გუაში 32X16 სმ სხ-1342 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.40) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2595 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ქალის კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჰოპლა, ჩვენ 

ვცოცხლობთ!“

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 26X18,5 სმ სხ-1369 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№184 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2596 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კრეჩინსკის 

ქორწინება“

1948 წ. მუყაო, გუაში 32X22 სმ სხ-1196 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№65/14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2597 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32.5X22 სმ სხ-1887 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1453/24 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2598 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32X18 სმ სხ-1886 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.16/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2599 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კრეჩინსკის 

ქორწინება“

1948 წ. მუყაო, გუაში 20X30 სმ სხ-1195 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№143 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2600 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 33X21 სმ სხ-1885 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-16ა მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2601 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბაილი“  

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 31X23 სმ სხ-1370 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2602 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 33X23 სმ სხ-1888 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№145/27 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2603 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კრეჩინსკის 

ქორწინება“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22 სმ სხ-1197 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№69/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2604 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კრეჩინსკის 

ქორწინება“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22,5 სმ სხ-1198 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№58/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2605 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 28X16 სმ სხ-1890 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1459/30 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2606 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 29X13 სმ სხ-1891 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1434/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2607 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32.5X23 სმ სხ-1889 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1478/49 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2608 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კრეჩინსკის 

ქორწინება“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22,5 სმ სხ-1199 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№52/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2609 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კრეჩინსკის 

ქორწინება“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 32,5X22,5 სმ სხ-1200 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№64/13) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2610 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 29X13.5 სმ სხ-1892 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1474/45 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2611 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32.5X22.5 სმ სხ-1893 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1442/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2612 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„სამანიშვილის დედინაცვალი“

1937 წ. ქაღლადი, ფანქარი 13,5X22 სმ სხ-1394 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№182/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2613 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 33X23 სმ სხ-1900 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1524/20 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2614 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

30.5X20 სმ სხ-1960 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2615 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32X15.5 სმ სხ-1894 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.16; 84; 

3

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2616 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 32.5X22 სმ სხ-1899 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1525/21 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2617 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21X24 სმ სხ-1961 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/16 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2618 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შორეული“   

1936 წ. ქაღალდი, ტუში, ფანქარი 28,5X33,5 სმ სხ-1391 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№183 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2619 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„სამანიშვილის დედინაცვალი“  

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 13X22 სმ სხ-1392 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№182 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2620 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„სამანიშვილის დედინაცვალი“

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 13,5X22 სმ სხ-1393 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№182/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2621 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32X23 სმ სხ-1895 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1469/40 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2622 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32.5X22 სმ სხ-1896 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1469/40ა მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2623 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22 სმ სხ-1897 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1458/29 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2624 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ბარონი 

ოსკარ ბრანდერი“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32.5X22 სმ სხ-1898 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1440/11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2625 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 27.5X10.5 სმ სხ-1907 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2626 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 33X22.5 სმ სხ-1906 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1511/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2627 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლალი“  

1947 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში, 

ფანქარი

სხ-1533 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-118 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2628 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლალი“  

1947 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში, 

ფანქარი

30X21 სმ სხ-1534 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2629 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 27X14 სმ სხ-1908 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1504/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2630 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლალი“   

1947 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში, 

ფანქარი

28X31 სმ სხ-1532 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2631 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

15X11.5 სმ სხ-1901 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1521/17 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2632 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლალი“   

1947 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში, 

ფანქარი

30.5X21.5 სმ სხ-1535 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2633 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კრეჩინსკის 

ქორწინება“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 32,5X23 სმ სხ-1201 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№57/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2634 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 22X33 სმ სხ-1909 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1503 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2635 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კრეჩინსკის 

ქორწინება“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 32,5X22,5 სმ სხ-1202 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№60/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2636 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22 სმ სხ-1905 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1519/15 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2637 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 23X33 სმ სხ-1902 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1522/18 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2638 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 33X22 სმ სხ-1903 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1507/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2639 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 32X22.5 სმ სხ-1904 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1527/22 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2640 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია ქალების კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლალი“

1947 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 31X22 სმ სხ-1540 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-118/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2641 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლალი“  

1947 წ. ქაღალდი, ფანქარი 31.5X22 სმ სხ-1539 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 118/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2642 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლალი“   

1947 წ. ქაღალდი, ფანქარი 31X22 სმ სხ-1538 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-118/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2643 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლალი“  

1947 წ. ქაღალდი, ფანქარი 31X22 სმ სხ-1541 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 118/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2644 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კრეჩინსკის 

ქორწინება“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 32,5X23 სმ სხ-1204 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№59/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2645 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“  

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

33X23 სმ სხ-1916 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1513/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2646 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 32X22 სმ სხ-1917 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1512/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2647 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22.5 სმ სხ-1918 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1514/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2648 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი.

სხ-1919 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1510/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2649 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22.5 სმ სხ-1920 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1509/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2650 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლალი“  

1947 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში, 

ფანქარი

31X21 სმ სხ-1536 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2651 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კრეჩინსკის 

ქორწინება“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 32,5X22,5 სმ სხ-1203 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№62/11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2652 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„სამანიშვილის დედინაცვალი“

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 13X22 სმ სხ-1395 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№182/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2653 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 32X24.5 სმ სხ-1915 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1515/11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2654 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალისა და მამაკაცის 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 31.5X22.5 სმ სხ-1914 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1517/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2655 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 32.5X22.5 სმ სხ-1913 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1523/19 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2656 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 29X19 სმ სხ-1912 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1501/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2657 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 33X23 სმ სხ-1911 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1506/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2658 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია ქალების კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლალი“

1947 წ. ქაღალდი, ფანქარი 31X22 სმ სხ-1537 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-118/6  

დ-118/9

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2659 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალისა და მამაკაცის 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 32.5X22 სმ სხ-1910 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1507/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2660 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი 28X20 სმ სხ-1921 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1505/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2661 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 27X14 სმ სხ-1922 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1503/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2662 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 32X22.5 სმ სხ-1924 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1518/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2663 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ფიგაროს 

ქორწინება“

1937 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი, ტუში

24X30 სმ სხ-1925 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№18 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2664 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში, 

აკვარელი

32X44 სმ სხ-1397 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2665 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„სამანიშვილის დედინაცვალი“

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 13X22 სმ სხ-1396 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№182/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2666  სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კრეჩინსკის 

ქორწინება“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 33X23 სმ სხ-1205 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№53/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2667 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლალი“

1947 წ. ქაღალდი, ფანქარი 31.5X22 სმ სხ-1542 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ - 118/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2668 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ინჟინერი 

სერგეევი“

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 32X22 სმ სხ-1923 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№1518/14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2669  სახვითი ხელოვნება  თ. აბაკელია მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ლალი“

1947 წ. ქაღალდი, ფანქარი 31X22 სმ სხ-1543 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ - 118/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2670 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „არსენას 

ლექსი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24X34 სმ სხ-1547 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№13/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2671 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „არსენას 

ლექსი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24.5X34 სმ სხ-1545 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№13/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2672 სახვითი ხელოვნება  ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „არსენას 

ლექსი“  

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 14X33 სმ სხ-1546 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№13/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2673  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

27,5X9,5 სმ სხ-1605 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№2/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2674  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

26,5X6,5 სმ სხ-1604 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№2/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2675 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

27X10 სმ სხ-1603 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№2/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2676 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

24X12,5 სმ სხ-1607 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-29  4/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2677 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „არსენას 

ლექსი“

1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24.5X35.5 სმ სხ-1544 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2678  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

26X12,5 სმ სხ-1606 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-32  4/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2679  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

26X13 სმ სხ-1609 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№165/9  4/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2680 სახვითი ხელოვნება  მ. გოცირიძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღლადი, გუაში, ტუში, 

აკვარელი

30,5X41 სმ სხ-1398 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2681  სახვითი ხელოვნება  პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

27,5X14 სმ სხ-1608 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№4/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2682 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი გ. ბააზოვის 

პიესისათვის „განურჩევლად 

პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  ტუში, აკვარელი, 

გუაში

32X28 სმ სხ-1400 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2683 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„ვანიუშინების ოჯახი“

ქაღალდი, გუაში, პასტელი 25X36.5 სმ სხ-1928 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ.19 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2684  სახვითი ხელოვნება ე. ლანსერე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მაკბეტი“

1928 წ. ქაღალდი, გუაში 33X49 სმ სხ-1208 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№402/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2685 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

26X15,5 სმ სხ-1611 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№164/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2686 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კრეჩინსკის 

ქორწინება“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 33X23 სმ სხ-1206 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№56/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2687 სახვითი ხელოვნება  ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „კრეჩინსკის 

ქორწინება“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 33X23,5 სმ სხ-1207 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№61/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2688 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„ვანიუშინების ოჯახი“  

ქაღალდი, გუაში 20X25.5 სმ სხ-1926 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№13/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2689  სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი გ. ბააზოვის 

პიესისათვის „განურჩევლად 

პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  ტუში, აკვარელი, 

გუაში

26X9,5 სმ სხ-1401 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 102/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2690 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„ვანიუშინების ოჯახი“

ქაღალდი, გუაში, პასტელი 22.5X29 სმ სხ-1927 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№13/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2691  სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  ტუში, აკვარელი, 

გუაში

25X6,5 სმ სხ-1402 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 102/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2692 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

25,5X14 სმ სხ-1614 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№9ა მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2693  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

27,5X11 სმ სხ-1613 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2694 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

26,5X15,5 სმ სხ-1612 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№164/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2695 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

26X12, სმ სხ-1610 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№164/19 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2696  სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, ტუში, გუაში, 

აკვარელი

23,5X14 სმ სხ-1416 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 102/23 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2697 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შიში“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი 20X8 სმ სხ-1815 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№41/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2698 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, ტუში,  აკვარელი, 

გუაში

25X11 სმ სხ-1404 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 102/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2699  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 27,5X9 სმ სხ-1615 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-36 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2700 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  აკვარელი, გუაში, 

ფანქარი

22,5X7 სმ სხ-1403 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 102/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2701 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, ტუში, გუაში, 

აკვარელი

22X11 სმ სხ-1417 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 102/24 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2702  სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, ტუში, გუაში, 

აკვარელი

19X8,5 სმ სხ-1418 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 102/26 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2703  სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი, 

აკვარელი

22X9,5 სმ სხ-1419 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/27 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2704 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  ტუში, გუაში, 

აკვარელი

25;5X10 სმ სხ-1423 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2705  სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  ტუში, გუაში, 

აკვარელი

12,5X20 სმ სხ-1422 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 102/31 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2706  სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, ტუში,  აკვარელი, 

გუაში

26X7 სმ სხ-1405 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2707  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 27X34,5 სმ სხ-1595 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№166/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2708  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 32X43 სმ სხ-1597 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№166/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2709  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 29X36 სმ სხ-1596 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-32 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2710  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 30,5X37 სმ სხ-1598 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№166/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2711  სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, ტუში,  აკვარელი, 

გუაში

22X8 სმ სხ-1406 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2712  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „თეთრები“  

1929 წ. ქაღალდი,  ფანქარი 18,5X22 სმ სხ-1823 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№146/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2713  სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „მუნჯები 

ალაპარაკდნენ“

1932 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

32X39,5 სმ სხ-1599 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№166/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2714 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „თეთრები“

1929 წ. ქაღალდი,  ფანქარი 20X27 სმ სხ-1824 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№145 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2715 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „თეთრები“

1929 წ. ქაღალდი,  ფანქარი 21X11,5 სმ სხ-1825 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№146/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2716  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „თეთრები“  

1929 წ. ქაღალდი, ფანქარი 21X11 სმ სხ-1826 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2717 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „თეთრები“

1929 წ. ქაღალდი, ფანქარი 20,5X11 სმ სხ-1827 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-13, 42 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2718 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „გვარს არ 

ვასახელებ“

1957 წ. ქაღალდი, გუაში 30X41,5 სმ სხ-1361 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№201 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2719  სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  აკვარელი, გუაში, 

ფანქარი

26X9 სმ სხ-1407 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2720 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „თეთრები“

1929 წ. ქაღალდი, ფანქარი 15,5X7 სმ სხ-1833 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№146/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2721 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი, 

გუაში

26X8 სმ სხ-1412 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/19 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2722 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი, 

გუაში

26X9,5 სმ სხ-1408 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/15 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2723 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„ხვალინდელი დღე ჩვენი 

იქნება“

1953 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 21,5X32,5 სმ სხ-1362 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№53/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2724 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „თეთრები“  

1929 წ. ქაღალდი, ფანქარი 15,5X7 სმ სხ-1834 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№146/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2725 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი, 

გუაში

22X10 სმ სხ-1411 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 102/18 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2726  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „თეთრები“  

1929 წ. ქაღალდი, ფანქარი 16X6 სმ სხ-1832 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№146/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2727 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ანრი სეარი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში 33X20,5 სმ სხ-1365 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2728 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „თეთრები“

1929 წ. ქაღალდი, ფანქარი 16X7 სმ სხ-1830 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№146 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2729 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „თეთრები“  

1929 წ. ქაღალდი, ფანქარი 21X10 სმ სხ-1829 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№146/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2730 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „თეთრები“

1929 წ. ქაღალდი, ფანქარი 18X13 სმ სხ-1828 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2731 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „თეთრები“  

1929 წ. ქაღალდი, ფანქარი 20X9 სმ სხ-1831 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№146/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2732  სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ანრი სეარი“

1940 წ. ქაღალდი, გუაში 33X20,5 სმ სხ-1367 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№872/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2733 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის  

„ხვალინდელი დღე ჩვენი 

იქნება“   

1953 წ. ქაღალდი, შერეული ტექნიკა 30X21 სმ სხ-1363 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№53/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2734 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ანრი სეარი“

1940 წ. ქაღალდი, გუაში 33X20,5 სმ სხ-1366 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№886/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2735  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“  

1939 წ. ქაღალდი, გუაში 25X13 სმ სხ-1966 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№45/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2736 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“   

1939 წ. ქაღალდი, გუაში 24X14.5 სმ სხ-1967 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№46/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2737 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მზის 

დაბნელება საქართველოში“

1972 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 32X47 სმ სხ-1969 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-179/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2738 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალისა და მამაკაცის  

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მზის 

დაბნელება საქართველოში“

1972 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X23 სმ სხ-1970 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№17/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2739 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალისა და მამაკაცთა 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მზის 

დაბნელება საქართველოში“  

1972 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X40 სმ სხ-1972 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№17/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2740 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“

1939 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი. 19.5X13 სმ სხ-1965 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2741 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“

1939 წ. ქაღალდი, გუაში 26X14 სმ სხ-1968 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2742 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ანრი სეარი“

1940 წ. ქაღალდი, ტუში, გუაში 34X45,5 სმ სხ-1364 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№72 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2743 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მზის 

დაბნელება საქართველოში“

1972 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X15 სმ სხ-1971 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№17/14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2744 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი, 

გუაში

26X13 სმ სხ-1413 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-102/20 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2745 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“

1939 წ. ქაღალდი, გუაში 19X13 სმ სხ-1964 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2746  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სამი ბღენძი“

1931 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი 18X23 სმ სხ-1837 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№146/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2747 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „თეთრები“

1929 წ. ქაღალდი, ფანქარი 16X7 სმ სხ-1836 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№146/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2748 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „თეთრები“  

1929 წ. ქაღალდი, ფანქარი 18X10 სმ სხ-1835 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№146/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2749 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 20.5X40.5 სმ სხ-1980 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-18-3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2750 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 18.5X27 სმ სხ-1979 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-18-1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2751 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მზის 

დაბნელება საქართველოში“  

1972 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30.5X40 სმ სხ-1973 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№17/16 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2752  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მზის 

დაბნელება საქართველოში“

1972 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30.5X30 სმ სხ-1974 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№17/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2753 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მზის 

დაბნელება საქართველოში“

1972 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X33 სმ სხ-1975 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№17/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2754 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცისა და ქალთა 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მზის 

დაბნელება საქართველოში“

1972 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30.5X40 სმ სხ-1976 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№17/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2755 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალისა და მამაკაცთა 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მზის 

დაბნელება საქართველოში“  

1972 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X40 სმ სხ-1977 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№17/19 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2756 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მზის 

დაბნელება საქართველოში“

1972 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X28 სმ სხ-1978 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№17/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2757  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 22.5X35.5 სმ სხ-1981 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-18/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2758 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 26X34 სმ სხ-1982 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-18-2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2759 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში 26.5X39 სმ სხ-1983 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-18 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2760 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“  

1952 წ. ქაღალდი, გუაში 28.5X19 სმ სხ-1984 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2761 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მილიონთა 

რისხვა“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 21X32 სმ სხ-1348 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 126/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2762 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„კოლმეურნის ქორწინება“   

1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 36.5X52 სმ სხ-1464 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-112 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2763 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„კოლმეურნის ქორწინება“  

1938 წ. ქაღალდი,ფანქარი, აკვარელი 37X17 სმ სხ-1465 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-112/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2764  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში 26X14 სმ სხ-1985 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№364/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2765 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21 სმ სხ-1986 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№376/21 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2766 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  ტუში, გუაში, 

აკვარელი

23X14 სმ სხ-1424 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2767 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  ტუში, გუაში, 

აკვარელი

22,5X8,5 სმ სხ-1425 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2768  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში 29X21 სმ სხ-1987 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№374/19 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2769 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  ტუში, გუაში, 

აკვარელი

22X8 სმ სხ-1426 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2770  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21 სმ სხ-1988 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№373/18 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2771 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21 სმ სხ-1989 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№375/20 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2772  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. მუყაო, გუაში 30.5X21.5 სმ სხ-1990 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№372/17 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2773 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში 30X20.5 სმ სხ-1993 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№370/15 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2774  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში 23.5X13 სმ სხ-1992 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№367/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2775 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„განურჩევლად პიროვნებისა“

1935 წ. ქაღალდი,  ტუში, გუაში, 

აკვარელი

25X6,5 სმ სხ-1427 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2776 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში 29X18 სმ სხ-1991 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2777 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ფსკერზე“   

1957 წ. ქაღალდი, აკვარელი 28X21.5 სმ სხ-1469 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№19/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2778  სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ფსკერზე“  

1957 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

გუაში

33.5X45 სმ სხ-1466 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№19 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2779  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში 27.5X18 სმ სხ-1994 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№362/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2780 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ფსკერზე“   

1957 წ. ქაღალდი, ტუში, გუაში 33.5X44.5 სმ სხ-1467 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№19/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2781  ი. შტენბერგი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ფსკერზე“  

1957 წ. ქაღალდი, აკვარელი 27.5X20.5 სმ სხ-1468 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№19/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2782 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“  

1948 წ. ქაღალდი, გუაში სხ-1475 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2783  სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მარგარიტა 

გოტიე“  

1948 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

32.5X22 სმ სხ-1476 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-120  

84/9

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2784 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მარგარიტა 

გოტიე“  

1948 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-1477 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-120  

85/10

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2785  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში 25X14 სმ სხ-1996 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№366/11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2786 სახვითი ხელოვნება  ვ. შუხაევი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1448 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21 სმ სხ-1471 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2787 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“   

1448 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21 სმ სხ-1474 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/25 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2788 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“   

1448 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21 სმ სხ-1470 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2789 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“  

1448 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21 სმ სხ-1472 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№დ-122/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2790 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მარგარიტა 

გოტიე“

1448 წ. მუყაო, გუაში 22X31.5 სმ სხ-1479 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-120  

79/4

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2791 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მარგარიტა 

გოტიე“  

1448 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

32X22 სმ სხ-1478 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-120  

82/7

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2792 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში 27.5X16.5 სმ სხ-1995 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№362/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2793 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი,ფანქარი, გუაში სხ-1473 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/24 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2794 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 33X45 სმ სხ-1998 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-12/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2795  სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 34.5X51 სმ სხ-2000 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-12/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2796 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სასტუმროს 

დიასახლისი“

1952 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21 სმ სხ-1997 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№361/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2797  სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მილიონთა 

რისხვა“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 21X32 სმ სხ-1351 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 126/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2798 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“    

1940 წ. ქაღალდი, გუაში 38X59 სმ სხ-2002 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-12/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2799 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მილიონთა 

რისხვა“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 22X32 სმ სხ-1352 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№126/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2800 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“   

1939 წ. ქაღალდი, გუაში 34.5X51 სმ სხ-1950 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№899/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2801 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში 30.5X50 სმ სხ-1999 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-12/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2802 სახვითი ხელოვნება   ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“

1939 წ. ქაღალდი, გუაში 29.5X15 სმ სხ-1951 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2803 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“  

1939 წ. ქაღალდი, გუაში 29.5X15 სმ სხ-1952 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2804  სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მილიონთა 

რისხვა“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X31,5 სმ სხ-1350 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-126/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2805  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“

1939 წ. ქაღალდი, გუაში 35.5X51 სმ სხ-1949 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№892/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2806 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დავით 

აღმაშენებელი“

1946 წ. ქაღალდი, გუაში, ზეთი 28.5X43 სმ სხ-1481 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-38 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2807 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“

1939 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 37.5X51.5 სმ სხ-1947 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№896/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2808 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“  

1939 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 35.5X56.5 სმ სხ-1948 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№893/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2809 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 34X53 სმ სხ-2001 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-12/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2810 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დავით 

აღმაშენებელი“

1946 წ. ქაღალდი, გუაში 22.5X44.5 სმ სხ-1480 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-55   

1635/55

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2811 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მილიონთა 

რისხვა“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 21,5X32 სმ სხ-1349 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 126/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2812 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“

1939 წ. ქაღალდი, გუაში 27.5X18 სმ სხ-1954 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/64 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2813 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“

1939 წ. ქაღალდი, გუაში 30X16 სმ სხ-1953 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2814 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რიჩარდ III“  

1956 წ. მუყაო, გუაში 37X17 სმ სხ-1488 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-64 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2815 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რიჩარდ III“  

1956 წ. ქაღალდი, გუაში 40X30 სმ სხ-1487 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№64/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2816 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რიჩარდ III“  

1956 წ. ქაღალდი, გუაში 42X30 სმ სხ-1485 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№64/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2817  სახვითი ხელოვნება   ე. ახვლედიანი მამაკაცთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

29.5X19.5 სმ სხ-1957 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2818 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“  

1939 წ. ქაღალდი, გუაში 28.5X19 სმ სხ-1955 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2819 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალისა და მამაკაცის 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“   

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21.5X25 სმ სხ-1959 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2820 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი 18X24.5 სმ სხ-1958 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/18 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2821 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დები ჟერარ“

1939 წ. ქაღალდი, გუაში 38X20 სმ სხ-1956 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№42/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2822 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რიჩარდ III“

1956 წ. ქაღალდი, გუაში 41X28 სმ სხ–1484 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№30 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2823 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რიჩარდ III“

1956 წ. ქაღალდი, გუაში 42X30 სმ სხ–1483 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№48 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2824  სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რიჩარდ III“  

1956 წ. ქაღალდი, გუაში 41.5X29.5 სმ სხ-1482 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№16 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2825  სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რიჩარდ III“  

1956 წ. ქაღალდი, გუაში 42X30 სმ სხ-1486 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№64/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2826  სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რიჩარდ III“  

1956 წ. მუაყო, გუაში 51X49.5 სმ სხ-1490 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№155 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2827 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„უძლეველნი“  

1945 წ. ქაღალდი, აკვარელი 22.5X36.5 სმ სხ-1491 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-98 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2828 სახვითი ხელოვნება  სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მილიონთა 

რისხვა“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 21,5X32 სმ სხ-1353 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 126/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2829  სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რიჩარდ III“  

1956 წ. მუაყო, გუაში 50X40 სმ სხ-1489 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№64/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2830 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 33.5X23 სმ სხ-2007 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2831 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 29.5X18 სმ სხ-2006 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2832 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 29.5X18.5 სმ სხ-2005 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№15/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2833 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30.5X21 სმ სხ-2004 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2834  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, ზეთი, ფანქარი 36X26.5 სმ სხ-2003 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2835 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მილიონთა 

რისხვა“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 22,5X32 სმ სხ-1354 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№126/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2836 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მილიონთა 

რისხვა“

1941 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 26X20 სმ სხ-1355 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№126/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2837 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ჩანახატები  სპექტაკლისათვის 

„მილიონთა რისხვა“

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

სხვადასხვა ზომის

სხ-1356 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№126/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2838 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის „რაც გინახავს, 

ვეღარ ნახავ“

1936 წ. ქაღალდი, გუაში 19,5X25,5 სმ სხ-1357 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№124 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2839 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რაც 

გინახავს, ვეღარ ნახავ“

1936 წ. ქაღალდი, გუაში 18,5X22 სმ სხ-1358 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№122 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2840 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 26X12.5 სმ სხ-2011 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2841 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 26X12.5 სმ სხ-2010 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2842 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„უძლეველნი“

1945 წ. ქაღალდი, აკვარელი 22X36.5 სმ სხ-1492 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№98/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2843 სახვითი ხელოვნება  დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„უძლეველნი“

1945 წ. ქაღალდი, აკვარელი 22X36.5 სმ სხ-1493 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№45 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2844 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„უძლეველნი“

1945 წ. ქაღალდი, აკვარელი 22X36.5 სმ სხ-1494 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-45/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2845 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„უძლეველნი“   

1945 წ. ქაღალდი, აკვარელი 22.5X37.5 სმ სხ-1495 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-45/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2846 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 21X10.5 სმ სხ-2008 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/19 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2847 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 26.5X12.5 სმ სხ-2009 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/17 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2848  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 24.5X16.5 სმ სხ-2012 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2849 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის  ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „კაკალ 

გულში“  

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი, ტუში

19X29 სმ სხ-1594 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-26 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2850 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალთა კოსტიუმების ესკიზი 

ოპერისათვის „ბოჰემა“  

ქაღალდი, ფანქარი 19.5X27.5 სმ სხ-2036 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№5-19 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2851 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ქალის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რაც 

გინახავს, ვეღარ ნახავ“

1936 წ. ქაღალდი, გუაში 21X17,5 სმ სხ-1360 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-125 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2852 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვი „რაც გინახავს, 

ვეღარ ნახავ“

1936 წ. ქაღალდი, გუაში 16,5X21 სმ სხ-1359 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№123 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2853  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „უბრალო 

ადამიანები“

1947 წ. ქაღალდი, გუაში 35.5X55.5 სმ სხ-2037 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№5/17 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2854 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„უძლეველნი“  

1945 წ. ქაღალდი, აკვარელი 22X37 სმ სხ-1496 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-45   

1879/3

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2855 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„უძლეველნი“  

1945 წ. ქაღალდი, აკვარელი 38X31 სმ სხ-1498 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-98 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2856 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 30X18 სმ სხ-2015 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2857 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის დეტალის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უბრალო 

ადამიანები“

1947 წ. ქაღალდი, გუაში 25.5X50.5 სმ სხ-2038 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№5/16 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2858 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 17.5X29.5 სმ სხ-2013 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2859 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი კოსტიუმების ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „უბრალო 

ადამიანები“  

1947 წ. ქაღალდი, გუაში 36.5X40.5 სმ სხ-2039 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№5/14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2860  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

ოპერისათვის „ბოჰემა“  

ქაღალდი, ფანქარი 19.5X27 სმ სხ-2035 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№5-18 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2861 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „უბრალო 

ადამიანები“

1947 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში, 

აკვარელი

34X43.5 სმ სხ-2040 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№5/15 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2862 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 28.5X17.5 სმ სხ-2014 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/18 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2863 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„უძლეველნი“  

1945 წ. ქაღალდი, აკვარელი 31X37.5 სმ სხ-1497 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-98/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2864 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X19.5 სმ სხ-2020 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2865 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X17.5 სმ სხ-2018 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2866 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სანაპიროზე“   

1950 წ. ქაღალდი, გუაში 14.5X29 სმ სხ-1499 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№180 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2867 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სანაპიროზე“  

1950 წ. ქაღალდი, გუაში 17X29 სმ სხ-1500 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№190-1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2868 სახვითი ხელოვნება  დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სანაპიროზე“

1950 წ. ქაღალდი, გუაში, ნახშირი 14.5X24.5 სმ სხ-1501 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№226/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2869 სახვითი ხელოვნება   დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სანაპიროზე“

1950 წ. ქაღალდი, გუაში, ნახშირი 21X29.5 სმ სხ-1502 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№227/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2870 სახვითი ხელოვნება  დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სანაპიროზე“

1950 წ. ქაღალდი, გუაში, ნახშირი 20.5X28 სმ სხ-1503 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№94/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2871 სახვითი ხელოვნება   დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სანაპიროზე“

1950 წ. ქაღალდი, გუაში, ნახშირი 20.5X28 სმ სხ-1504 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№94/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2872 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „სანაპიროზე“   

1950 წ. ქაღალდი, ფანქარი 20.5X28.5 სმ სხ-1505 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-94-9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2873 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“   

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი, 

ტუში

30X18.5 სმ სხ-2022 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2874 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“

1940 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

30.5X18.5 სმ სხ-2017 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2875 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X18.5 სმ სხ-2019 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2876 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X18 სმ სხ-2021 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/23 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2877 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“   

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X18.5 სმ სხ-2016 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/21 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2878 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X18.5 სმ სხ-2027 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/24 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2879 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი, 

ტუში

27.5X14.5 სმ სხ-2023 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2880 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“   

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 32X18.5 სმ სხ-2024 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2881 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“   

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 30X18.5 სმ სხ-2025 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2882 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1940 წ. ქაღალდი, სანგინა, გუაში 22X33 სმ სხ-2044 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-19/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2883 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 32X14 სმ სხ-2026 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2884 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1940 წ. ქაღალდი, სანგინა, გუაში 22X33 სმ სხ-2043 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-19/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2885 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ლაქი 15X19 სმ სხ-2047 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-24 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2886 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“

1940 წ. ქაღალდი, სანგინა, გუაში 22X33 სმ სხ-2046 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-19/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2887 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“  

1940 წ. ქაღალდი, სანგინა, გუაში 23X34 სმ სხ-2045 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-19/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2888 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“  

1940 წ. ქაღალდი, სანგინა, გუაში 43X60 სმ სხ-2041 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-19/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2889 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოკვეთილი“     

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

24X20 სმ სხ-1510 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№578/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2890 სახვითი ხელოვნება     თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოკვეთილი“  

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

18X21 სმ სხ-1506 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№570/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2891 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჩატეხილი 

ხიდი“  

1940 წ. ქაღალდი, სანგინა, გუაში 25X34 სმ სხ-2042 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-19/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2892  სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოკვეთილი“

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

17X20 სმ სხ-1509 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№562/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2893 სახვითი ხელოვნება   თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოკვეთილი“

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

17.5X20.5 სმ სხ-1507 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№71/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2894  სახვითი ხელოვნება   თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოკვეთილი“

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

17X20 სმ სხ-1508 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№571/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2895 სახვითი ხელოვნება    თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოკვეთილი“

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

24.5X11 სმ სხ-1514 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№571/6) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2896 სახვითი ხელოვნება   თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოკვეთილი“

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X9.5 სმ სხ-1513 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№573/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2897 სახვითი ხელოვნება   თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოკვეთილი“

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

23.5X14 სმ სხ-1511 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№567/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2898  სახვითი ხელოვნება   თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოკვეთილი“

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25.5X14 სმ სხ-1512 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№569/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2899 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუსეთის 

საკითხი

1947 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 16X15.5 სმ სხ-2034 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2900 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30.5X27 სმ სხ-2033 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2901 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 31.5X22.5 სმ სხ-2032 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2902 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 31.5X21.5 სმ სხ-2031 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2903 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოკვეთილი“   

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

24X12 სმ სხ-1516 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№577/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2904 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 18.5X29 სმ სხ-2030 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2905 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X17.5 სმ სხ-2029 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-9/25 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2906 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მადამ სან 

ჟენი“  

1940 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30X17 სმ სხ-2028 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2907 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოკვეთილი“  

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

24.5X12 სმ სხ-1517 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№574/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2908 სახვითი ხელოვნება  თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შამილი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

18X25 სმ სხ-1518 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№351/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2909 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „მოკვეთილი“   

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

22X15.5 სმ სხ-1515 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№571/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2910 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“  

1936 წ. ქაღალდი, გუაში, ლაქი 17.5X18.5 სმ სხ-2049 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№24/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2911 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“

1936 წ. ქაღალდი, გუაში, ლაქი 17.5X18.5 სმ სხ-2048 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-24/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2912 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ლაქი

27X7 სმ სხ-2052 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-7, 

490/11ა

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2913 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 27X13 სმ სხ-2053 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-7, 

490/11ბ

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2914 სახვითი ხელოვნება  ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ლაქი

27X15.5 სმ სხ-2054 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-7/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2915 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შამილი“   

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

19X25 სმ სხ-1519 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№353/21 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2916 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შამილი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

17.5X24.5 სმ სხ-1520 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№353/23 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2917 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შამილი“   

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

17.5X23.5 სმ სხ-1521 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№353/23 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2918 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ლაქი

27X10 სმ სხ-2050 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2919 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ლაქი

27X9 სმ სხ-2051 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-7, 

490/11

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2920 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ლაქი

26.5X13.5 სმ სხ-2055 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№3დ-7/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2921 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შამილი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

19X29.5 სმ სხ-1522 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№352/20 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2922 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შამილი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

27X17 სმ სხ-1524 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№350/21 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2923 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შამილი“   

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

27.5X18 სმ სხ-1525 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№350/181 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2924 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შამილი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

27.5X18 სმ სხ-1523 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№350/183 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2925  სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შამილი“  

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

36X25.5 სმ სხ-1526 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№350/182 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2926 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ლაქი

27X12 სმ სხ-2056 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-7:4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2927 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ლაქი

ესკიზის ზომა 28X12 სმ; 

მუყაოს ზომა 28X46.5 სმ
სხ-2060 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-7/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2928 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“  

1936 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, ლაქი ესკიზის ზომა 28X12 სმ; 

მუყაოს ზომა 28X46 სმ.
სხ-2059 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-7/2ბ მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2929 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“  

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ლაქი

28X11 სმ სხ-2058 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-7/2ა მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2930 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“  

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ლაქი

28X14 სმ სხ-2057 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-7/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2931 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შამილი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

18X28 სმ სხ-1530 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№354/24 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2932 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შამილი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21X17.5 სმ სხ-1531 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№353/24 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2933  სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შამილი“  

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

27X15 სმ სხ-1528 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№352/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2934 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შამილი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

28X18 სმ სხ-1527 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№356/18 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2935 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „შამილი“

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

27X17 სმ სხ-1529 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№352/20 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2936 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

31X23.5 სმ სხ-2070 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2937 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“

1941 წ. ქაღალდი, ზეთი 45X64.5 სმ სხ-2066 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2938 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

33.5X22.5 სმ სხ-2072 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2939 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

33.5X20.5 სმ სხ-2071 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2940 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“  

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

38X18.5 სმ სხ-2069 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2941 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“

1941 წ. ქაღალდი, ზეთი 42X62 სმ სხ-2067 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-14/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2942 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“

1941 წ. ქაღალდი, ზეთი 42X62 სმ სხ-2065 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-14/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2943 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“  

1941 წ. ქაღალდი, ზეთი 42X62.5 სმ სხ-2064 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-14/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2944 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“   

1936 წ. მუყაო, ფანქარი, აკვარელი, 

გუაში, ლაქი

ესკიზის ზომა 28X13 სმ; 

მუყაოს ზომა 28X46.5 სმ.
სხ-2061 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-7/1ა მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2945 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ძალად 

ექიმი“   

1936 წ. მუყაო, ფანქარი, აკვარელი, 

გუაში, ლაქი

ესკიზის ზომა 28X21 სმ; 

მუყაოს ზომა 28X46.5 სმ
სხ-2062 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-7/1ბ მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2946 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“   

1941 წ. ქაღალდი, ზეთი 38.5X60 სმ სხ-2063 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-12/6 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2947 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“  

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

43.5X23.5 სმ სხ-2068 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2948 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“  

1941 წ. ქაღალდი, კალამი, ტუში, 

გუაში

26X15 სმ სხ-2073 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/25 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2949 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

26X14 სმ სხ-2074 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/23 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2950 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

31X21 სმ სხ-2075 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/18 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2951 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“  

1941 წ. ქაღალდი, ტუში, კალამი, 

გუაში

25.5X16 სმ სხ-2076 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№15/22 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2952 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

31X21.5 სმ სხ-2077 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2953 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“  

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

34.5X25 სმ სხ-2079 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/19 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2954 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“  

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

36X18 სმ სხ-2086 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/15 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2955 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“  

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

34.5X25 სმ სხ-2080 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2956 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“  

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 36X20 სმ სხ-2084 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/17 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2957 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“  

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 32.5X21 სმ სხ-2085 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/20 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2958 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“  

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

39X26 სმ სხ-2078 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2959 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“  

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 27.5X12.5 სმ სხ-2083 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/21 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2960 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“  

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

32X12 სმ სხ-2081 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/26 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2961 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 18.5X17 სმ სხ-2082 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/24 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2962 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“  

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

41X22 სმ სხ-2088 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2963 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“   

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 25.5X34.5 სმ სხ-2087 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/16 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2964 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“   

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

42X21 სმ სხ-2095 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2965 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“   

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, 

ოქროსფერი ბრინჯაო

42X21 სმ სხ-2094 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2966 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“   

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

36X23.5 სმ სხ-2093 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2967 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

40X27 სმ სხ-2091 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2968 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“   

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

39X23.5 სმ სხ-2089 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/9 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2969 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“   

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 32X15 სმ სხ-2092 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/27 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2970 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „რუი ბლაზი“   

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

41X21.5 სმ სხ-2090 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-15/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2971 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის 

„ნაპერწკლიდან

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

11X16 სმ სხ-1327 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№128/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2972 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის დეტალის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. მუყაო, გუაში 25,5X19 სმ სხ-1211 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/36 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2973 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლიდან „ნაპერწკლიდან“  

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 10.5X17 სმ სხ-1323 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№128/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2974 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის დეტალის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. მუყაო, გუაში, ფანქარი 19X25 სმ სხ-1210 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/35 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2975 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის დეტალის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. მუყაო, გუაში 25X19 სმ სხ-1209 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№122/37 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2976 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის 

„ნაპერწკლიდან“

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

12.5X18 სმ სხ-1326 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2977 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის 

„ნაპერწკლიდან“

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

12.5X19.5 სმ სხ-1328 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№128/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2978 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის 

„ნაპერწკლიდან“

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

14X21 სმ სხ-1325 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2979 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის დეტალის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. მუყაო, გუაში 19X25,5 სმ სხ-1212 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/34 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2980 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის დეტალის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. მუყაო, გუაში 15,5X21 სმ სხ-1213 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 122/33 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2981 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“  

1963 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 28X18.5 სმ სხ-1938 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№8/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2982 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში 19.5X13.5 სმ სხ-1939 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№8/13 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2983 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „გიორგი 

სააკაძე“

1946 წ. მუყაო, გუაში 38X28 სმ სხ-1336 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-60 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2984 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში 28X18.5 სმ სხ-1934 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№8/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2985 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „გიორგი 

სააკაძე“  

1946 წ. მუყაო, გუაში 33,5X24 სმ სხ-1337 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-60/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2986 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში 26X15.5 სმ სხ-1937 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№8/12; 21; 

44

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2987 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „გიორგი 

სააკაძე“

1946 წ. მუყაო, გუაში 37,5X28 სმ სხ-1338 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 60/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2988 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში 19X13 სმ სხ-1936 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2989 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში 26X18.7 სმ სხ-1932 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№8/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2990  სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში 26.5X17 სმ სხ-1935 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№8/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2991 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში 50.5X40.5 სმ სხ-1931 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№64/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



2992 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში 28X17 სმ სხ-1933 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№8/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2993 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში 18X23 სმ სხ-1930 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№64/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2994  სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის 

„ნაპერწკლიდან“  

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

18.5X24 სმ სხ-1330 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-128 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2995 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის 

„ნაპერწკლიდან“  

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

12X18.5 სმ სხ-1329 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№128/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2996 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“  

1963 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში 16.5X23 სმ სხ-1929 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№64/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2997 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი ქალი კოსტიუმის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „გიორგი 

სააკაძე“

1946 წ. მუყაო, გუაში 29,5X20,5 სმ სხ-1335 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-60/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2998 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 30,5X21,5 სმ სხ-1215 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 122/21 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

2999 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21,5 სმ სხ-1216 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 122/12 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3000 სახვითი ხელოვნება ი. სუმბათაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ჟამთაბერის 

ასული“

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 26X15.5 სმ სხ-1279 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-58 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3001 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში 28X18.5 სმ სხ-1940 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

(№8/9) მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3002 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში 28X19.5 სმ სხ-1941 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№8/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3003 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

„კოლმეურნის ქორწინება“

1938 წ. ქაღალდი, აქვარელი, გუაში 26,5X13 სმ სხ-1345 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 112/2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3004  სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 30,5X21,5 სმ სხ-1214 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/22 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3005 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 19.5X13.5 სმ სხ-1942 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№8/1 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3006 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 27X12 სმ სხ-1943 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№8/14 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3007 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში 28X19.5 სმ სხ-1944 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№8/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3008  სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21,5 სმ სხ-1217 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/11 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3009 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „დაბრუნება“   

1952 წ. ქაღალდი, აკვარელი 18.5X28 სმ სხ-1946 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№17 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



3010  სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 30,5X21,5 სმ სხ-1220 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/23 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3011 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“  

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 30,5X21,5 სმ სხ-1219 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/4 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3012 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21 სმ სხ-1224 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№6/20 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3013 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 30,5X21,5 სმ სხ-1218 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 122/10 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3014 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლიდან „ნაპერწკლიდან“  

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

12.5X17 სმ სხ-1324 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№2 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3015 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „აურზაური 

არაფრის გამო“

1963 წ. ქაღალდი, გუაში 33X22.5 სმ სხ-1945 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№8/8 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3016 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21 სმ სხ-1223 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/7 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3017 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21 სმ სხ-1222 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122 

12/26

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3018 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“  

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 31X21 სმ სხ-1225 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№ დ-122/ა მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3019 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 30,5X21,5 სმ სხ-1221 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3020 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21 სმ სხ-1226 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№122/15 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3021 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ნინოშვილის 

გურია“

1934 წ. ქაღალდი, გუაში 16.5X25.5 სმ სხ-1383 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№181/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3022 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი,გუაში 30X21სმ სხ-1227 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/16 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3023 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21სმ სხ-1228 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/19 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3024 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი,გუაში 30X21სმ სხ-1229 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 122  

3/17

მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3025 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი,გუაში 30,5X21,5 სმ სხ-1231 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 122/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3026 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის დეტალის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. მუყაო, გუაში 31X28სმ სხ-1232 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/38 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3027 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21სმ სხ-1230 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/20 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12



3028 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. მუყაო, გუაში 15X20 სმ სხ-1238 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/გ მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3029 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. მუყაო, გუაში 13,5X18,5 სმ სხ-1237 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/28 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3030 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. მუყაო, გუაში 14,5X20 სმ სხ-1236 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ 122/32 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3031 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. მუყაო, გუაში 12X19 სმ სხ-1235 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№122/ბ მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3032 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1948 წ. მუყაო, გუაში 23X16 სმ სხ-1233 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/26 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3033  სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე ტიპაჟის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის 

„კოლმეურნის ქორწინება“  

1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 32,5X30,5 სმ სხ-1347 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-112/5 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3034 სახვითი ხელოვნება ვ. შუხაევი დეკორაციის  ესკიზი 

სპექტაკლისათვის „ცეკვის 

მასწავლებელი“

1048 წ. მუყაო, გუაში 14,5X21სმ სხ-1234 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-122/27 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3035 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე ტიპაჟის ესკიზი  

სპექტაკლისათვის 

„კოლმეურნის ქორწინება“  

1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 35X24სმ სხ-1346 კ. მარჯანიშვილის სახ. 

სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მუზეუმი

№დ-112/3 მინისტრის ბრძ. 

№3/101

02.04.12

3036 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

მიხეილის ხიდზე მოძრაობის 

მომენტალური ფოტო

1870-

1916 წწ

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 14X20 სმ №003140 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

 № 3-

2012/870

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12

3037 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ორი მუშა 

ტიკით

1870-

1916 წწ

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 11X8 სმ №003141 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№3-

2012/1164

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12

3038 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კახელი ტიკით 

და დოქით

1870-

1916 წწ

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი)  9X7 სმ №003142 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№ 3-

2012/1979

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12

3039 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ქართული 

პურის გამყიდველი

1870-

1916 წწ

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 18X20 სმ №003143 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№3-

2012/3063

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12

3040 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

აზიელი მეუნაგირე, თივას 

ტვირთავს

1870-

1916 წწ

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი)  22X17 სმ №003144 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№3-

2012/3804

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12

3041 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

მჭედლები ბოტანიკური 

ბაღისკენ მიმავალ აღმართზე

1870-

1916 წწ

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 18X21 სმ №003145 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№3-

2012/3805

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12

3042 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

დაკლული და ცოცხალი 

ფრინველის გამყიდველი 

”სალდათის” ბაზარში

1870-

1916 წწ

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი)  20X23 სმ №003146 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№3-

2012/3826

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12

3043 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

თათრული მეჩეთი და ხიდი 

მეიდანზე

1870-

1916 წწ

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი)  15X22 სმ №003147 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№3-

2012/4701

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12

3044 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ქართველი 

სინით თავზე

1870-

1916 წწ

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 15X11 სმ №003148 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№ 3-

2012/4708

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12



3045 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

დარეჯანის სასახლის 

(მონასტრის) საერთო ხედი და 

მაცხოვრის ფერიცვალების 

სახელობის ეკლესია

1870-

1916 წწ

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 16X22 სმ №003149 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№3-

2012/4745

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12

3046 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. გორი. ციხის 

ნაწილი და ქუჩა

1870-

1916 წწ

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 14X21 სმ №003150 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№3-

2012/4746

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12

3047 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

სასტუმროები “ლონდონი” და 

“გრანდ ოტელი”, მამა დავითის 

ეკლესია, მთაწმინდა, სამრეკლო 

ალექსანდრეს ბაღში, წმინდა 

გიორგის და არმიის ეკლესიები

1870-

1916 წწ

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13X19 სმ №003151 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№ 3-

2012/6549

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12

3048 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. თევზის 

გამყიდველი სომეხი კინტო

1870-

1916 წწ.

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 15X11 სმ №003152 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№3-

2012/7156

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12

3049 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ქართული 

ურემი უღელში შებმული 

კამეჩით

1870-

1916 წწ

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 11X15 სმ №003153 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№3-

2012/7163

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12

3050 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სომეხი 

მეეზოვე გამვლელებს ულოცავს 

დღესასწაულს

1870-

1916 წწ

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20X25 სმ №003154 საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი; ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი

№3-

2012/7181

მინისტრის ბრძ. 

3/127

24.04.12

3051 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კასარდრის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზაგმუკი”  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში, 

ოქროსფერი ბრინჯაო

29X16,5 სმ სხ-2096 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№296 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3052 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ორი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზაგმუკი”  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

17X11 სმ სხ-2097 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№297 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3053 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ორი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზაგმუკი”  

1926 წ. ქაღალდი, აკვარელი 17X13 სმ. სხ-2098 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№298 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3054 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზაგმუკი”

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

25,5X10,5 სმ სხ–2099 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№299 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3055 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზაგმუკი”

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

42X57 სმ სხ–2100 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№302 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3056 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზაგმუკი”

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 24X32 სმ სხ–2101 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№301 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3057 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზაგმუკი”  

1926 წ. ქაღალდი, ტუში 24X32 სმ. სხ–2102 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№300 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3058 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კობზარ-გკეხის ტიპაჟის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”  

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 21X22 სმ სხ-2103 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1838 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3059 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ჩერნეევის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”  

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 21X22 სმ სხ-2104 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1837 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3060 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი შაითანის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 21X22 სმ სხ-2105 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1836 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3061 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ბოგუნის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 21X22 სმ სხ-2106 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1835 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3062 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ლენტოვსკის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 21X22 სმ სხ-2107 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1834 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3063 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი თავად ჩეტვერტინსკის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 21X22 სმ სხ-2108 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1832 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3064 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ჯარის ესაული ლუბენკოს 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 21X22 სმ სხ-2109 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1833 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3065 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ტურის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 21X22 სმ სხ-2110 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1831 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3066 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი პივენის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 21X22 სმ სხ-2111 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1830 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3067 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ზაპოროჟელი დიაკვნის 

გავრილოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 21X22 სმ სხ-2112 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1829 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3068 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მაქსიმ კრივონოსის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ბოგდან ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 21X22 სმ სხ-2113 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1828 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3069 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი პოლონელი ქალი ზოსიას 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 21X22 სმ სხ-2114 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1827 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3070 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ადამ კისელის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ბოგდან ხმელნიცკი”  

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 21X22 სმ სხ-2115 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1826 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3071 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კუნძა შაითანის ვაჟის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2116 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№331 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3072 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ჯარის მწერალი ლიზოგუბის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2117 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№332 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3073 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ზოსიას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”  

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2118 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№334 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3074 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მაქსიმ კრივონოსის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ბოგდან ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2119 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№333 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3075 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ზოსიას ჩანახატი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2120 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№335 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3076 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ადამ კისელის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ბოგდან ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X33 სმ სხ-2121 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№336 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3077 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კობზარის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2122 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№337 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3078 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ტურის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2123 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№338 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3079 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ლუბენკოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2124 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№340 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3080 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ჩერნეცკის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”  

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X33 სმ სხ-2125 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№341 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3081 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ზაპოროჟელი დიაკვნის 

გავრილო ასისთავის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ბოგდან ხმელნიცკი”  

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X33 სმ სხ-2126 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№330 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3082 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ზაპოროჟელი კოჟუხის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”  

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2127 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№329 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3083 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი სალომია ბიჭი-კოზაკის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”  

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2128 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№328 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3084 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ჩერნოტა-ყოშის უფროსი 

ატამანის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”  

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2129 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№326 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3085 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი გლეხის ტიპაჟის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”  

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X33 სმ სხ-2130 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№327 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3086 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ლენტოვსკის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბოგდან 

ხმელნიცკი”  

1939–19

40 წწ.

ქაღალდი, ფანქარი 44X33 სმ სხ-2131 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№339 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3087 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი სენატის II მდივნის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X22 სმ სხ-2132 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№137 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3088 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X22 სმ სხ-2133 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№135 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3089 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ჯარისკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X22 სმ სხ-2134 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№131 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3090 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი შიკრიკის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X21,5 სმ სხ-2135 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№136 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3091 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი სენატორის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 31,5X21 სმ სხ-2136 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№139 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3092 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ბრაბანციოს მხლებლის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X22 სმ სხ-2137 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№138 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3093 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი სენატორის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X20 სმ სხ-2138 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№129 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3094 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი სენატორის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 31,5X21,5 სმ სხ-2139 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№128 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3095 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კვიპროსელი ჯარისკაცის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X22 სმ სხ-2140 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№133 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3096 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ბრაბანციოს მხლებლის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X22 სმ სხ-2141 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№144 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3097 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კასიოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X24,5 სმ სხ-2142 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№143 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3098 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი სენატის I მდივნის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X22 სმ სხ-2143 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№141 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3099 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მონტანოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X22 სმ სხ-2144 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№140 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3100 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი სენატორის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X21 სმ სხ-2145 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№127 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3101 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი სენატორის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 31,5X20 სმ სხ-2146 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№130 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3102 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X22 სმ სხ-2147 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№134 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3103 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი იაგოს კოსტიუმის ესკიზი 

(ორმხრივი) სპექტაკლისათვის 

,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X26,5 სმ სხ-2148 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№145 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3104 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მოხუცი მამაკაცის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 31X21 სმ სხ-2149 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№132 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3105 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ჯარისკაცის პარიკის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 24X32 სმ სხ-2150 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№431 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3106 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ოტელოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 23X32 სმ სხ-2151 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2799 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3107 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ბრაბანციოს მხლებლის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოტელო”

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X22 სმ სხ-2152 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№142 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3108 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი საზღვაო ოფიცრის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24X12,5 სმ სხ-2153 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№448 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3109 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ცალხელა კაცის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24X7 სმ. სხ-2154 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№450 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3110 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ახალგაზრდა ქალის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24X8 სმ. სხ-2155 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№451 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3111 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24X17 სმ. სხ-2156 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№444 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3112 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ახალგაზრდა ქალის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24X14 სმ. სხ-2157 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№452 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3113 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი სარდაფის მეპატრონეს 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 25X16 სმ. სხ-2158 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№447 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3114 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 25X25 სმ. სხ-2159 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№453 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3115 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 25X45 სმ სხ-2160 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2487 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3116 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მოხუცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 17X16 სმ სხ-2161 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№443 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3117 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქურდის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 17X14 სმ სხ-2162 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№442 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3118 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ჰენრის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 17X14 სმ სხ-2163 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№441 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3119 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ტომსონის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 16X13 სმ სხ-2164 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№440 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3120 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ფრიცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 19X15 სმ სხ-2165 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№439 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3121 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ცეცხლფარეშის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21X16 სმ სხ-2166 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№438 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3122 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ჯონის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 15X17 სმ სხ-2167 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№437 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3123 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი გოგონას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24X12 სმ სხ-2168 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№449 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3124 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი გემის მფლობელის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25X12,5 სმ სხ-2169 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№446 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3125 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 25X15 სმ სხ-2170 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№445 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3126 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ოთხი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საჭე 

მარცხნივ”

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 44X37 სმ სხ-2171 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№454 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3127 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ბურგუნდიის პრინცის 

კოსტიუმის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 32X26 სმ სხ-2172 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№421 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3128 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მამაკაცის პორტრეტის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 34X26 სმ სხ-2173 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№422 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3129 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი გონერილიას კოსტიუმის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 36X26 სმ სხ-2174 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№425 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3130 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი რეგინას კოსტიუმის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 24X36 სმ სხ-2175 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№423 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3131 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კორდელიას კოსტიუმის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი“

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26X36 სმ სხ-2176 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№429 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3132 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი“

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

16X26 სმ სხ-2177 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№419 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3133 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კენტის კოსტიუმის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 35X26 სმ სხ-2178 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№427 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3134 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი გლოსტერის კოსტიუმის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 41X26 სმ სხ-2179 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№428 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3135 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ედგარის კოსტიუმის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 25X36 სმ სხ-2180 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№426 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3136 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ედმუნდის კოსტიუმის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 25X36 სმ სხ-2181 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№424 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3137 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მოხუცი მამაკაცის კოსტიუმის 

ესკიზი განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი“

1925 წ. ქაღალდი, გუაში 27,5X41,5 სმ სხ-2182 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№420 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3138 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ლიანდაგი 

გუგუნებს”

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი 25X34 სმ სხ-2183 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№416 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3139 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ლიანდაგი 

გუგუნებს” 

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი 36X53 სმ სხ-2184 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№415 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3140 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სულელი”  

1937–19

38 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი 36X44 სმ სხ-2185 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№283 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3141 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,არსენა”  

1935–19

36 წწ.

მუყაო, გუაში 44,5X54 სმ სხ-2186 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№257 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3142 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,არსენა” 

1935–19

36 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი, 

ფერადი ფანქარი

32X44 სმ სხ-2187 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№258 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3143 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი (ჩანახატი) 

სპექტაკლისათვის 

,,თეთნულდი”  

1931 წ. ქაღალდი, ფანქარი 36X21 სმ სხ-2188 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№307 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3144 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,თეთნულდი” 

1931 წ. ქაღალდი, ფანქარი 47,5X36,5 სმ სხ-2189 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№306 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3145 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,განგაში”  

1931 წ. მუყაო, გუაში, ფანქარი 43X55 სმ სხ-2190 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2479 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3146 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,განგაში”  

1931 წ. ქაღალდი, ფერადი ფანქარი 34X40 სმ სხ-2191 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№342 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3147 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ინტერვენცია”

1934 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში 38X45,5 სმ სხ-2192 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№110 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3148 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ინტერვენცია”

1934 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში 38X45,5 სმ სხ-2193 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2475 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3149 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,რღვევა”

1928 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი, 

აკვარელი

43X57 სმ (ესკიზის ზომა), 

44,5X58,5 სმ (მუყაოს ზომა) 
სხ-2194 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№282 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3150 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,რღვევა”

1928 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 39X49,5 სმ (ესკიზის ზომა), 

44X58 სმ (პასპარტუს ზომა)
სხ-2195 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№322 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3151 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ლონდა”

1922–19

23 წწ.

ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 26,5X36 სმ სხ-2196 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№414 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3152 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ლატავრა” 

1924 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, 

ოქროსფერი ბრინჯაო

36X27 სმ სხ-2197 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№417 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3153 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ლატავრა” 

1924 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში

26,5X34 სმ სხ-2198 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№418 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3154 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მოხუცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვილჰელმ 

ტელი”

1926 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24,5X16 სმ სხ-2199 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2139 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3155 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალისა და ბავშვის კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ვილჰელმ ტელი”

1926 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24X16 სმ სხ-2200 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2138 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3156 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვილჰელმ 

ტელი”  

1926 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 30X16 სმ სხ-2201 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№402 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3157 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვილჰელმ 

ტელი”  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25X18 სმ სხ-2202 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№401 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3158 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ბავშვის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვილჰელმ 

ტელი”

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

20X13,5 სმ სხ-2203 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№400 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3159 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ლიხიას ცოლის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ვირის ჩრდილი”

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25X17,5 სმ სხ-2204 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№408 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3160 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვირის 

ჩრდილი”

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

31X17 სმ სხ-2205 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№404 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3161 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მხედრების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ვირის ჩრდილი”

1926 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

24X36 სმ სხ-2206 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№403 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3162 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ონოპლაის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვირის 

ჩრდილი”  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 25X18 სმ სხ-2207 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1824 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3163 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დემოკრიტეს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვირის 

ჩრდილი”  

1926 წ. ქაღალდი, აკვარელი 25X17 სმ სხ-2208 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2136 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3164 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მსაჯულის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვირის 

ჩრდილი” 

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

24X17 სმ სხ-2209 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2137 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3165 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ევბულის ცოლის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ვირის ჩრდილი”  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25X17,5 სმ სხ-2210 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1825 თუ 

№1835

მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3166 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ლევკიპას თავის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვირის 

ჩრდილი”  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

14X18 სმ სხ-2211 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№412 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3167 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვირის 

ჩრდილი”  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X21 სმ სხ-2212 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№407 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3168 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალისა და მამაკაცის 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვირის 

ჩრდილი”  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

13X17 სმ სხ-2213 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№411 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3169 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვირის 

ჩრდილი”  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

42X24 სმ სხ-2214 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№409 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3170 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვირის 

ჩრდილი”

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

30X16 სმ სხ-2215 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№405 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3171 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვირის 

ჩრდილი”

1926 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 42X47 სმ სხ-2216 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№410 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3172 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ევბულის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვირის 

ჩრდილი”

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25X16 სმ სხ-2217 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3271 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3173 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვირის 

ჩრდილი”

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

22X11 სმ სხ-2218 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3272 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3174 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საქმის კაცი”

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი 36X26 სმ სხ-2219 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2142 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3175 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საქმის კაცი”

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი 13,5X22,5 სმ სხ-2220 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2800 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3176 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი გარი კომპასსის კოსტიუმის 

ჩანახატი სპექტაკლისათვის 

,,საქმის კაცი”

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი 32X17 სმ სხ-2221 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2140 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3177 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი გარი კომპასსის კოსტიუმის 

ჩანახატი სპექტაკლისათვის 

,,საქმის კაცი”

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი 32X17 სმ სხ-2222 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2141 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3178 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საქმის კაცი”  

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი 25X38 სმ სხ-2223 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2143 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3179 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ანსელმოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საპატარძლო 

აფიშით”  

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

43,5X30,5 სმ სხ-2224 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№460 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3180 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი პანდოლფოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საპატარძლო 

აფიშით”  

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

43,5X30,5 სმ სხ-2225 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№455 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3181 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ალბერტო ალპიჩინის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საპატარძლო 

აფიშით”

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 44X31 სმ სხ-2226 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№458 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3182 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ლიზეტას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საპატარძლო 

აფიშით”

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

43,5X31 სმ სხ-2227 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№456 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3183 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ფიამეტას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საპატარძლო 

აფიშით”  

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 44X31 სმ სხ-2228 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№459 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3184 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ფილიპოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საპატარძლო 

აფიშით” 

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

43,5X31 სმ სხ-2229 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№461 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3185 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ზანგის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,საპატარძლო 

აფიშით” 

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 44X31 სმ სხ-2230 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№457 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3186 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი აფიშებიანი ბიჭის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,საპატარძლო აფიშით”  

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში 44X31 სმ სხ-2231 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№462 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3187 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კაცი 

სარკიდან”  

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი 44X58 სმ სხ-2232 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№303 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3188 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კაცი 

სარკიდან”

1925 წ. მუყაო, აკვარელი 40X50 სმ სხ-2233 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2486 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3189 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კაცი 

სარკიდან”  

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი 26X33 სმ სხ-2234 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№304 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3190 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კაცი 

სარკიდან”  

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი 26X17 სმ სხ-2235 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№305 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3191 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გიორგი 

სააკაძე”  

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 50X73 სმ სხ-2236 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№343 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3192 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი თეკლეს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გიორგი 

სააკაძე”  

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2237 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№348 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3193 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქართველი მხედრის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,გიორგი სააკაძე”  

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2238 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№348 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3194 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქეთევანის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გიორგი 

სააკაძე”  

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2239 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№354 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3195 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ახალგაზრდა გლეხის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გიორგი 

სააკაძე”  

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2240 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№353 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3196 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ნუგზარ ერისთავის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,გიორგი სააკაძე”

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2241 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№352 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3197 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქეთევან დედოფლის 

მხლებლების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,გიორგი სააკაძე”  

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2242 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№351 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3198 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მოხუცი გლეხის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,გიორგი სააკაძე”  

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2243 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№350 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3199 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ამილახვარის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,გიორგი სააკაძე” 

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2244 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№349 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3200 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მარიამის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გიორგი 

სააკაძე”  

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2245 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№344 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3201 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ასლან ციციშვილის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,გიორგი სააკაძე” 

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2246 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№345 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3202 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი თამარის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გიორგი 

სააკაძე”

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2247 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№346 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3203 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ზურაბ ერისთავის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,გიორგი სააკაძე”  

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 44X32 სმ სხ-2248 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№347 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3204 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ნაპერწკლიდან” 

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 42X50 სმ სხ-2249 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№278 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3205 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ნაპერწკლიდან”  

1937 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 43X50 სმ სხ-2250 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№279 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3206 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი (ჩანახატი) 

სპექტაკლისათვის 

,,ნაპერწკლიდან”  

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32,5X32 სმ სხ-2251 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№281 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3207 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ნაპერწკლიდან”  

1937 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 42X52 სმ სხ-2252 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№271ა მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3208 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ნაპერწკლიდან” 

1937 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 43X53 სმ სხ-2253 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№270 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3209 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ნაპერწკლიდან” 

1937 წ. მუყაო, გუაში, აკვარელი 48X52,5 სმ სხ-2254 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№269 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3210 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ნაპერწკლიდან”  

1937 წ. ქაღალდი, გუაში 42X51 სმ სხ-2255 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№277 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3211 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ნაპერწკლიდან”  

1937 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 39X51 სმ სხ-2256 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№272 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3212 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ნაპერწკლიდან”  

1937 წ. ქაღალდი, გუაში 43,5X51 სმ სხ-2257 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№276 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3213 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ნაპერწკლიდან”  

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

22X29 სმ სხ-2258 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№274 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3214 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ნაპერწკლიდან”  

1937 წ. ქაღალდი, გუაში 43X52,5 სმ სხ-2259 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№275 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3215 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ნაპერწკლიდან”  

1937 წ. ქაღალდი, გუაში 23X28,5 სმ სხ-2260 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№271ბ მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3216 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ბაგრატიონი” 

ქაღალდი, ფაბქარი 49X65 სმ სხ-2261 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№430 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3217 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბატალიონი 

მიდის დასავლეთისკენ” 

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი 30X46 სმ სხ-2262 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№324 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3218 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბატალიონი 

მიდის დასავლეთისკენ”  

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი 30X46 სმ სხ-2263 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№323 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3219 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბატალიონი 

მიდის დასავლეთისკენ” 

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X47 სმ სხ-2264 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№325 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3220 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ჰორაციოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჰამლეტი”  

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

36X25,5 სმ სხ-2265 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1840 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3221 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ფორტიმბლასის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ჰამლეტი”

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

36X25,5 სმ სხ-2266 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1839 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3222 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ღალატი”

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

31X16 სმ სხ-2267 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2525 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3223 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ანანიას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ღალატი”

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 45X33 სმ სხ-2268 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1626 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3224 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ზეინაბის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ღალატი”

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი 45X33 სმ სხ-2269 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1627 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3225 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ღალატი”   

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი სხ-2270 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2524 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3226 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქართული ტანსაცმლისა და 

ხალიჩის ესკიზი 

ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

43,5X55 სმ სხ-2271 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2135 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3227 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი” 

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

44X56 სმ სხ-2272 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№485 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3228 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი – გოპალ 

სენის ოთახი სპექტაკლისათვის 

,,ჯუმა მაშიდი”  

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი 35X48,5 სმ სხ–2273 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№481 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3229 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი”  

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

43X56 სმ სხ–2274 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№484 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3230 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი”

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

42X26 სმ სხ-2275 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№480 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3231 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი”

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

42,5X58 სმ სხ-2276 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№483 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3232 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი”  

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

28X30 სმ სხ-2277 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№482 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3233 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მუსულმანის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი” 

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

30X14,5 სმ სხ-2278 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№471 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3234 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ინდოელი ბრამინის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი”

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29,5X13,5 სმ სხ-2279 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№468 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3235 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მოლას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი” 

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29,5X14,5 სმ სხ-2280 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№472 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3236 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მაჰმადიანის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი”  

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

31X13 სმ სხ-2281 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№467 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3237 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ინდოელი დურგას კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი”  

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29,5X14 სმ სხ-2282 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№469 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3238 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ინდოელის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი”  

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

36X17 სმ სხ-2283 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№476 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3239 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ნარაიან-რაოს კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი”  

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

30,5X14 სმ სხ-2284 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№470 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3240 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ინდოელის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი”  

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

31X15 სმ სხ-2285 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№473 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3241 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი გოპალ-სენის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი”

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

34X17 სმ სხ-2286 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№475 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3242 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი სატიბის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი”

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

30X15,5 სმ სხ-2287 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

  №474 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3243 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი სიპაის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი” 

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

36X17 სმ სხ-2288 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№477 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3244 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მაგარაჯას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი”  

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

36X19 სმ სხ-2289 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№478 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3245 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მამაკაცის სახის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯუმა 

მაშიდი”  

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

24,5X15 სმ სხ-2290 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№479 თუ 

497

მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3246 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები”  

1933 წ. ქაღალდი, გუაში 42X53,5 სმ სხ-2291 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2446 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3247 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები”   

1933 წ. ქაღალდი,  გუაში 43X57 სმ სხ-2292 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2477 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3248 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები”  

1933 წ. ქაღალდი,  გუაში 41,5X55 სმ სხ-2293 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№294 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3249 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები”   

1933 წ. ქაღალდი, გუაში 32X40 სმ სხ-2294 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№295 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3250 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები”

1933 წ. ქაღალდი (ფოტოქაღალდი), 

გუაში

17,8X23,5 სმ სხ-2295 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3052 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3251 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები”   

1933 წ. ქაღალდი, გუაში 36,5X51 სმ სხ-2296 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2478 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3252 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები”  

1933 წ. ქაღალდი,  აკვარელი 43,5X52 სმ სხ-2297 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№293 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3253 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები”   

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, 

ტუში

34,5X44 სმ სხ-2298 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№291 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3254 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები”   

1933 წ. ქაღალდი,  ფანქარი 36,5X44,5 სმ სხ-2299 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№292 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3255 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,თოფიანი 

კაცი”   

1939 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X52 სმ სხ-2300 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№285 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3256 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,თოფიანი 

კაცი”

1939 წ. ქაღალდი, ფანქარი 31X43 სმ სხ-2301 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№290 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3257 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,თოფიანი 

კაცი”

1939 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X50 სმ სხ-2302 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№288 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3258 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,თოფიანი 

კაცი”  

1939 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X50,5 სმ სხ-2303 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№287 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3259 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,თოფიანი 

კაცი”  

1939 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X52 სმ სხ-2304 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№286 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3260 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,თოფიანი 

კაცი”   

1939 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32X48,5 სმ სხ-2305 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№289 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3261 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ქართა 

ქალაქი”

1929 წ. ქაღალდი, აკვარელი 33X41,5 სმ სხ-2306 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№465 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3262 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოლეკო 

დუნდიჩი”

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი 40X45 სმ სხ-2307 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2483 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3263 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოლეკო 

დუნდიჩი”

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი 40X45 სმ სხ-2308 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2482 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3264 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ოლეკო 

დუნდიჩი”

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი 40X45 სმ სხ-2309 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2442 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3265 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,შლეგი”

1935 წ. ქაღალდი, ფანქარი 30X40,5 სმ სხ-2310 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№466 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3266 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ჭაბუკის ჩანახატი ციკლიდან 

,,ცირკი”  

1924 წ. ლითოგრაფია 28X26 სმ სხ-2311 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2895 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3267 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის ჩანახატი ციკლიდან 

,,ცირკი”  

1924 წ. ლითოგრაფია 28X26 სმ სხ-2312 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2896 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3268 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალ-ვაჟის ჩანახატი ციკლიდან 

,,ცირკი”  

1924 წ. ლითოგრაფია 28X26 სმ სხ-2313 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2897 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3269 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალ-ვაჟის ჩანახატი ციკლიდან 

,,ცირკი”  

1924 წ. ლითოგრაფია 28X26 სმ სხ-2314 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2898 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3270 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალ-ვაჟის ჩანახატი ციკლიდან 

,,ცირკი”

1924 წ. ლითოგრაფია 28X26 სმ სხ-2315 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2899 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3271 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალ-ვაჟის ჩანახატი ციკლიდან 

,,ცირკი”

1924 წ. ლითოგრაფია 28X26 სმ სხ-2316 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2900 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3272 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალ-ვაჟის ჩანახატი ციკლიდან 

,,ცირკი”

1924 წ. ლითოგრაფია 28X26 სმ სხ-2317 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2901 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3273 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალ-ვაჟის ჩანახატი ციკლიდან 

,,ცირკი”  

1924 წ. ლითოგრაფია 28X26 სმ სხ-2318 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2902 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3274 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალ-ვაჟის ჩანახატი ციკლიდან 

,,ცირკი”  

1924 წ. ლითოგრაფია 28X26 სმ სხ-2319 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2903 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3275 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ჭაბუკის ჩანახატი ციკლიდან 

,,ცირკი”

1924 წ. ლითოგრაფია 28X26 სმ სხ-2320 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2904 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3276 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი”

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ სხ-2321 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№231 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3277 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კიკვიძე”

1941 წ. ქაღალდი, გუაში 30X39 სმ სხ-2322 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№900 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3278 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კიკვიძე” 

1941 წ. ქაღალდი, პასტელი, გუაში 30,5X37 სმ სხ-2323 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№895 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3279 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კიკვიძე”  

1941 წ. ქაღალდი, პასტელი 44X56 სმ სხ-2324 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№898 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3280 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კიკვიძე”  

1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი 39X53 სმ სხ-2325 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№899 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3281 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კიკვიძე”  

1941 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21,5X48,5 სმ სხ-2326 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№413 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3282 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

უცნობი სპექტაკლისათვის

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი 27X18,5 სმ სხ-2327 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3273 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3283 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

უცნობი სპექტაკლისათვის  

1934 წ. ქაღალდი, აკვარელი 26X19 სმ სხ-2328 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3274 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3284 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი ჩანახატი ,,საუბრის დროს” 

სპექტაკლისათვის ,,დონ 

კიხოტი”  

1941 წ. ქაღალდი, მელანი 22X30 სმ სხ-2329 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3275 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3285 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია გოგონების კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური” 

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 21,5X13 სმ სხ-2330 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№16 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3286 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური”  

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 40X29 სმ სხ-2331 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№18 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3287 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური” 

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 40X29 სმ სხ-2332 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№17 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3288 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური”  

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 32X20 სმ სხ-2333 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№14 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3289 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია ფრიდონის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური” 

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 32X20 სმ სხ-2334 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№7 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3290 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური”  

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 32X20 სმ სხ-2335 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№13 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3291 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური”  

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 32X20 სმ სხ-2336 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№9 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3292 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია თანდილას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური”

1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი 31,5X21,5 სმ სხ-2337 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№8 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3293 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია ნანულის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური”

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 32X20 სმ სხ-2338 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№11 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3294 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია საბელოსა და თებრონეს 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური”

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 32X20 სმ სხ-2339 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№5 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3295 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია გლეხის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური”

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 32X20 სმ სხ-2340 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№4 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3296 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია თომას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური” 

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 32X20 სმ სხ-2341 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№6 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3297 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური”  

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 32X20 სმ სხ-2342 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№12 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3298 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია ყმაწვილის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური”

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 32X20 სმ სხ-2343 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№10 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3299 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია ნებისარის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური”

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 31X17 სმ სხ-2344 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№15 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3300 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური” 

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 23,5X31,5 სმ სხ-2345 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3301 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური”  

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 23,5X31,5 სმ სხ-2346 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3302 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური”  

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 23,5X31,5 სმ სხ-2347 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3303 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,ფოლადაური” 

1938 წ. ქაღალდი, გუაში 23,5X30 სმ სხ-2348 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№19 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3304 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ხევისბერი 

გოჩა” 

1945 წ. ქაღალდი, აკვარელი 20,5X20,5 სმ სხ-2349 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1635 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3305 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ხევისბერი 

გოჩა”  

1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი 30X21 სმ სხ-2350 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1636 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3306 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ინტერესთა თამაში”

1923 წ. სხ-2351 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3307 სახვითი ხელოვნება თ. აბაკელია ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ინტერესთა თამაში”

1923 წ. სხ-2352 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3308 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი გოროდულინის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ზოგჯერ ბრძენიც შეცდება”

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 32X21,5 სმ სხ-2353 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№27 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3309 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი კრუტიცკის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზოგჯერ 

ბრძენიც შეცდება”

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 32X21,5 სმ სხ-2354 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№29 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3310 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მამაევის მსახურის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ზოგჯერ ბრძენიც შეცდება”

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 32X21,5 სმ სხ-2355 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№32 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3311 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი გუსარ ეგორ მატვეევიჩ 

კურჩაევის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზოგჯერ 

ბრძენიც შეცდება”

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 32X21,5 სმ სხ-2356 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№30 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3312 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი გრიგორის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზოგჯერ 

ბრძენიც შეცდება”  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 31,5X21 სმ სხ-2357 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№31 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3313 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ეგორ დმიტრიევიჩ გლუმოვის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზოგჯერ 

ბრძენიც შეცდება”  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 31,5X21,5 სმ სხ-2358 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№36 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3314 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი კრუტიცკის მსახურის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზოგჯერ 

ბრძენიც შეცდება”  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21 სმ სხ-2359 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№37 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3315 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ნილ ფიოდოროვიჩ მამაევის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზოგჯერ 

ბრძენიც შეცდება”  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 31,5X21,5 სმ სხ-2360 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№39 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3316 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი სოფია იგნატიევნა ტურუსინას 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზოგჯერ 

ბრძენიც შეცდება”

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22 სმ სხ-2361 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№40 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3317 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ტურუსინას და მაშენკას 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზოგჯერ 

ბრძენიც შეცდება”

1944 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 22X32,5 სმ სხ-2362 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№35 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3318 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი კლეოპატრა ლვოვნა მამაევას 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზოგჯერ 

ბრძენიც შეცდება”  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 32X21,5 სმ სხ-2363 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№34 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3319 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი გლაფირა კლიმოვნა გლუმოვას 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზოგჯერ 

ბრძენიც შეცდება”

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 31X21,5 სმ სხ-2364 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№28 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3320 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მესუფრიას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზოგჯერ 

ბრძენიც შეცდება”

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 32X21,5 სმ სხ-2365 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№33 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3321 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი კლეოპატრა ლვოვნა მამაევას 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზოგჯერ 

ბრძენიც შეცდება”

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 31,5X22 სმ სხ-2366 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№25 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3322 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი კლეოპატრა ლვოვნა მამაევას 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზოგჯერ 

ბრძენიც შეცდება”

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22 სმ სხ-2367 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№26 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3323 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მანეფას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ზოგჯერ 

ბრძენიც შეცდება”

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 31,5X21,5 სმ სხ-2368 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№38 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3324 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ანზორი” 

(განუხორციელებელი)

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი 17,5X25 სმ სხ-2369 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3054 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3325 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ანზორი” 

(განუხორციელებელი)

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი 17,5X26 სმ სხ-2370 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3056 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3326 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ანზორი” 

(განუხორციელებელი)

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი 16,5X24,5 სმ სხ-2371 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3055 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3327 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ანზორი” 

(განუხორციელებელი)

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი 17X26,5 სმ სხ-2372 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3053 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3328 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ანზორი” 

(განუხორციელებელი)

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი 32,5X50,5 სმ სხ-2373 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№21 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3329 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ანზორი” 

(განუხორციელებელი)

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი 34,5X48 სმ სხ-2374 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№23 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3330 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ანზორი” 

(განუხორციელებელი)

1928 წ. ქაღალდი, ფერადი ფანქარი 18X23 სმ სხ-2375 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№22 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3331 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ანზორი”  

(განუხორციელებელი)

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

38X49 სმ სხ-2376 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№20 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3332 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ანზორი” 

(განუხორციელებელი)

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი 36X51 სმ სხ-2377 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№24 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3333 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ანზორი” 

(განუხორციელებელი)

1928 წ. ქაღალდი, ფერადი ფანქარი 36X49 სმ სხ-2378 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№22ა მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3334 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ერთი ღამის 

კომედია”  

1945 წ. ქაღალდი, გუაში, ფოტო 

კოლაჟი

18,5X30 სმ სხ-2379 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2804 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3335 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ერთი ღამის 

კომედია”   

1945 წ. ქაღალდი, გუაში 21X31 სმ სხ-2380 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2803 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3336 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ერთი ღამის 

კომედია”   

1945 წ. ქაღალდი, გუაში 19,5X32 სმ სხ-2381 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2802 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3337 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ლიპარიტის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ერთი ღამის 

კომედია”   

1945 წ. ქაღალდი, გუაში 21,5X15 სმ სხ-2382 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№42 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3338 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ძუგუს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ერთი ღამის 

კომედია”

1945 წ. ქაღალდი, გუაში 21,5X15 სმ სხ-2383 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№41 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3339 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი მათეს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ერთი ღამის 

კომედია”

1945 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 21X14,5 სმ სხ-2384 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№43 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3340 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი ლიპარიტის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ერთი ღამის 

კომედია”   

1945 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 21,5X15,5 სმ სხ-2385 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№44 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3341 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კაცი მასა’’  

1923 წ. ქაღალდი, აკვარელი 44X60 სმ. სხ-2386 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2511 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3342 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გაზი’’  

1924 წ. ქაღალდი, აკვარელი 44X60 სმ. სხ-2387 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2510 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3343 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’

1945 წ. ქაღალდი, გუაში 38,5X26,5 სმ სხ-2388 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№499 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3344 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’

1945 წ. ქაღალდი, გუაში 30X42 სმ სხ-2389 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№494 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3345 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’

1945 წ. მუყაო, გუაში 33X31 სმ სხ-2390 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№492 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3346 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’ 

1945 წ. ქაღალი, გუაში 32X43 სმ სხ-2391 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№498 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3347 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’  

1945 წ. ქაღალი, გუაში 30X42 სმ სხ-2392 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№493 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3348 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’ 

1945 წ. ქაღალდი, გუაში 31X42 სმ სხ-2393 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№491 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3349 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’  

1945 წ. ქაღალდი, გუაში 30X43 სმ სხ-2394 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№497 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3350 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’ 

1945 წ. ქაღალდი, გუაში 30X43 სმ სხ-2395 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№496 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3351 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’ 

1945 წ. მუყაო, გუაში 31X53,5 სმ სხ-2396 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3059 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3352 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’

1945 წ. მუყაო, გუაში 31,5X39,5 სმ სხ-2397 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3058 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3353 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’

1945 წ. მუყაო, გუაში 30X20,5 სმ სხ-2398 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3061 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3354 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’

1945 წ. მუყაო, გუაში 29X26,5 სმ სხ-2399 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3057 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3355 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’

1945 წ. მუყაო, გუაში 28X17 სმ სხ-2400 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3060 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3356 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’

1945 წ. მუყაო,  გუაში 30X22,5 სმ სხ-2401 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3062 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3357 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’

1945 წ. ქაღალდი, გუაში 29X43 სმ სხ-2402 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№495 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3358 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დიდი 

ხელმწიფე’’

1945 წ. ქაღალდი, გუაში 28X42 სმ სხ-2403 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№500 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3359 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’

1942 წ. მუყაო, ზეთი, გუაში 44,5X33 სმ სხ-2404 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№570 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3360 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’

1942 წ. მუყაო, ზეთი, გუაში 34X38,5 სმ სხ-2405 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№571 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3361 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 41,5X29  სმ სხ-2406 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№572 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3362 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’  

1942 წ. მუყაო, ზეთი, გუაში 48X34 სმ სხ-2407 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№568 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3363 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი ’’

1942 წ. მუყაო, ზეთი, გუაში 47X33 სმ სხ-2408 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№569 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3364 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი ’’

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 31,5X43 სმ სხ-2409 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3013 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3365 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი ’’

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 29,5X41,5 სმ სხ-2410 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№565 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3366 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 42,5X28 სმ სხ-2411 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№566 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3367 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ალექსანდროს კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,სხვისთვის სულელი 

თავისთვის ჭკვიანი’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში, ბრინჯაო 28X42,5 სმ სხ-2412 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№567 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3368 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

მწყემსების კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 20,5X31,5 სმ სხ-2413 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№561 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3369 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ქალთა კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 45X30 სმ სხ-2414 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№574 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3370 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დიანას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’ 

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 29X42 სმ სხ-2415 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№564 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3371 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’ 

1942 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 41,5X29 სმ სხ-2416 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№563 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3372 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

თეოდორას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 29X42 სმ სხ-2417 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№562 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3373 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’ 

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 43,5X31 სმ სხ-2418 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№576 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3374 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ორი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’ 

1942 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 43X31 სმ სხ-2419 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№573 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3375 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ფაბიოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 29X42 სმ სხ-2420 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№578 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3376 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 23,5X31 სმ სხ-2421 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№581 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3377 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 32,5X31,5 სმ სხ-2422 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№579 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3378 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 31X31 სმ სხ-2423 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№580 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3379 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 43,5X31,5 სმ სხ-2424 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№577 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3380 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

რეკვიზიტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სხვისთვის 

სულელი თავისთვის ჭკვიანი’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 41,5X31 სმ სხ-2425 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№575 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3381 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ქალის კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 21,5X22 სმ სხ-2426 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№530 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3382 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

რაგნოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 30,5X13 სმ სხ-2427 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№538 თუ 

548

მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3383 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დუენიას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’ 

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 14,5X23  სმ სხ-2428 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№537 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3384 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

სამხედროს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 28X9 სმ სხ-2429 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№528 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3385 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

მუშკეტერის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 14,5X22 სმ სხ-2430 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№533 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3386 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

მუშკეტერების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,სირანო დე ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 14,5X21,5 სმ სხ-2431 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№532 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3387 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

მეყვავილე ქალის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,სირანო დე ბერჟერაკი’’ 

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 10,5X18 სმ სხ-2432 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№527 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3388 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ბრისაიდისა და მარკიზის 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 14,5X21,5 სმ სხ-2433 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№534 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3389 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

მებუფეტეს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 15,5X22,5 სმ სხ-2434 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№535 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3390 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ზანგი ბიჭის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 10X18 სმ სხ-2435 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№525 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3391 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეივალვერის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,სირანო დე ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 20X29 სმ სხ-2436 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№531 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3392 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 25,5X23,5 სმ სხ-2437 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2970 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3393 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

გვარდიელის, მუშკეტერისა და 

მხედრის კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 31X21 სმ სხ-2438 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№544 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3394 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ბერლოზ მონფლერის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 30X21,5 სმ სხ-2439 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№542 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3395 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ქრისტიანის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 19,5X29,5 სმ სხ-2440 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№556 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3396 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

როქსანას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 22X30 სმ სხ-2441 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№553 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3397 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ქალთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 30,5X22  სმ სხ-2442 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№545 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3398 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

მაყურებლების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,სირანო დე ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 31X22,5 სმ სხ-2443 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№547 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3399 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

მაყურებლების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,სირანო დე ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 21,5X31,5 სმ სხ-2444 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№549 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3400 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

როქსანას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სირანო დე 

ბერჟერაკი’’  

1944 წ. ქაღალდი, გუაში 21,5X30,5 სმ სხ-2445 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№551 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3401 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ქართველ შეთქმულთა 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სამშობლო’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 29X34 სმ სხ-2446 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№511 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3402 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დიმიტრი დადიანის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,სამშობლო’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 31,5X43 სმ სხ-2447 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№512 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3403 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სამშობლო’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 44X30,5 სმ სხ-2448 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№515 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3404 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

მეომრის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სამშობლო’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 21X31 სმ სხ-2449 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№516 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3405 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ქეთევან ხიმშიაშვილის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სამშობლო’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 30,5X39 სმ სხ-2450 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№509 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3406 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ლევან ხიმშიაშვილის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სამშობლო’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 27X36 სმ სხ-2451 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№513 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3407 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სამშობლო’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში 22,5X31 სმ სხ-2452 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№517 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3408 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

მეტეხის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სამშობლო’’  

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი 30X24 სმ სხ-2453 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№520 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3409 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

ისრაფილ ხან, ისკანდერ ბეგ, 

ისმაილ ბეგ და დაუდ ბეგის 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სამშობლო’’  

1942 წ. ქაღალდი, გუაში, ვერცხლი 43X32 სმ სხ-2454 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№514 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3410 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სამშობლო’’  

1942 წ. მუყაო, გუაში 40X30 სმ სხ-2455 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№518 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3411 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სამშობლო’’  

1942 წ. მუყაო, გუაში 49,5X36 სმ სხ-2456 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№519 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3412 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გენერალი 

ბრიუსილოვი’’  

1943 წ. მუყაო, გუაში 33X26 სმ სხ-2457 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№521 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3413 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გენერალი 

ბრიუსილოვი’’ 

1943 წ. მუყაო, გუაში 36,5X28 სმ სხ-2458 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№523 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3414 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გენერალი 

ბრიუსილოვი’’  

1943 წ. მუყაო, გუაში 37X28 სმ სხ-2459 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№524 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3415 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კრწანისის 

გმირები’’  

1943 წ. მუყაო, გუაში 26X36 სმ სხ-2460 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№504 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3416 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კრწანისის 

გმირები’’  

1943 წ. მუყაო, ზეთი 42,5X36 სმ სხ-2461 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№503 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3417 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კრწანისის 

გმირები’’ 

1943 წ. მუყაო, ზეთი 36X26 სმ სხ-2462 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№501 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3418 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კრწანისის 

გმირები’’  

1943 წ. მუყაო, გუაში 35,5X25 სმ სხ-2463 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№506 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3419 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კრწანისის 

გმირები’’  

1943 წ. მუყაო, ზეთი, გუაში 46,5X36 სმ სხ-2464 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№502 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3420 სახვითი ხელოვნება სიმონ (სოლიკო) 

ვირსალაძე

დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კრწანისის 

გმირები’’  

1943 წ. მუყაო, ზეთი 36,5X50 სმ სხ-2465 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№505 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3421 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ბრმა მეფანდურეს კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,სადგურის უფროსი’’ 

1947 წ. ქაღალდი, გუაში 32X20 სმ სხ-2466 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№463 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3422 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე რკინიგზის სადგურის უფროსის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სადგურის 

უფროსი’’ 

1947 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22 სმ სხ-2467 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1813 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3423 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ბიჭის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სადგურის 

უფროსი’’  

1947 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22 სმ სხ-2468 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1811 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3424 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე სტუდენტის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,სადგურის 

უფროსი’’  

1947 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22 სმ სხ-2469 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№464 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3425 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე სადგურის ბუფეტის გამგე არსენ 

ლეჟავას კოსტ. ესკიზი სპექტ. 

,,სადგურის უფროსი’’  

1947 წ. ქაღალდი, გუაში 32X22 სმ სხ-2470 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1812 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3426 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,მეზღვაურები’’   

1946 წ. ქაღალდი, გუაში 18X24 სმ სხ-2471 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1808 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3427 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,მეზღვაურები’’  

1946 წ. ქაღალდი, გუაში 18X24 სმ სხ-2472 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1806 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3428 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,მეზღვაურები’’  

1946 წ. ქაღალდი, გუაში 18X24 სმ სხ-2473 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1809 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3429 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,მეზღვაურები’’  

1946 წ. ქაღალდი, გუაში 18X24 სმ სხ-2474 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1810 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3430 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,მეზღვაურები’’  

1946 წ. ქაღალდი, გუაში 18X24 სმ სხ-2475 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1807 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3431 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,მეზღვაურები’’  

1946 წ. ქაღალდი, გუაში 18X24 სმ სხ-2476 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1805 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3432 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

23,9X34 სმ სხ-2477 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2342 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3433 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი 24X40 სმ სხ-2478 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2344 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3434 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი სცენის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი 26X35 სმ სხ-2479 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2359 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3435 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი პოლიკოსა და ლადოს 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, აკვარელი 27X23 სმ სხ-2480 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2353 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3436 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი რუსის ქალების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25,6X35 სმ სხ-2481 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3065 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3437 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი გეურქას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

18X9,5 სმ სხ-2482 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2357 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3438 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი შაქროს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26,2X15,8 სმ სხ-2483 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2351 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3439 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი გეურქას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

16,5X10,5 სმ სხ-2484 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2358 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3440 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი თალოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25,9X17,5 სმ სხ-2485 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2355 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3441 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ივლიტეს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26X17 სმ სხ-2486 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2348 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3442 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი შაქროსა და პალიკოს 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26,3X19,7 სმ სხ-2487 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2352 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3443 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ელენეს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26X17 სმ სხ-2488 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2347 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3444 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მამაკაცების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25X18,5 სმ სხ-2489 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2354 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3445 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი გენერალ ლომგულაძის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26,8X34,1 სმ სხ-2490 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2345 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3446 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26X16 სმ სხ-2491 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2350 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3447 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ინგლისელი, ფრანგი და 

იტალიელი ოფიცრების კოსტ. 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

26,4X33,8 სმ სხ-2492 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2346 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3448 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ელენეს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

26X14,5 სმ სხ-2493 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2356 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3449 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’   

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

26X16,5 სმ სხ-2494 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2349 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3450 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,დეზერტირკა’’ 

1925 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

21X39 სმ სხ-2495 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2343 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3451 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ზანდუხტის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძია’’  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

24,2X10,5 სმ სხ-2496 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2381 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3452 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ქიტესას და აგრაფინას 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25X19 სმ სხ-2497 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2362 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3453 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ლაქიას და შვეიცარის 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26X15 სმ სხ-2498 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2368 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3454 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ლაქიას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

24X10 სმ სხ-2499 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2380 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3455 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი არშაკ მინაიჩის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

24X12 სმ სხ-2500 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2382 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3456 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი არშაკას ქალისა და კვაჭის 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძია"

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

24,9X24  სმ სხ-2501 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2361 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3457 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი პარტიული ქალის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძიას გასაბჭოება’’

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35,5X25,5 სმ სხ-2502 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№312 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3458 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მილიციონერის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძიას გასაბჭოება’’

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X25 სმ სხ-2503 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№320 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3459 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მხატვარი ქალის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძიას გასაბჭოება’’

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X25 სმ სხ-2504 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№310 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3460 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი პორტფელიანი მამაკაცის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძიას გასაბჭოება’’

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X25 სმ სხ-2505 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№314 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3461 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი დრამის მსახიობის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

34,7X25,5 სმ სხ-2506 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2373 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3462 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ანიჩკას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26X13 სმ სხ-2507 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2370 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3463 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25X9 სმ სხ-2508 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2379 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3464 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25X13 სმ სხ-2509 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2378 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3465 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ჩოხოსნების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

36X26 სმ სხ-2510 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2375 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3466 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მასწავლებლის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძიას გასაბჭოება’’

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X25 სმ სხ-2511 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№316 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3467 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მემანქანეს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძიას გასაბჭოება’’

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X25 სმ სხ-2512 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№313 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3468 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი სირანუშას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძიას გასაბჭოება’’

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X25 სმ სხ-2513 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№321 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3469 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ოფიციანტი ქალის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძიას გასაბჭოება’’

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X25 სმ სხ-2514 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№315 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3470 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი არტაშას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძიას გასაბჭოება’’

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X25 სმ სხ-2515 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№318 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3471 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ზანდუხტის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძიას გასაბჭოება’’

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X25 სმ სხ-2516 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№319 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3472 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მილიციონერის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძიას გასაბჭოება’’

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35,3X24,6 სმ სხ-2517 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№311 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3473 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ოფიცრის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25,8X20,5 სმ სხ-2518 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2360 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3474 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი კომბალას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26X15 სმ. სხ-2519 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2365 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3475 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ახალგაზრდას კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26X15 სმ. სხ-2520 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2366 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3476 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მოხელეს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26X15 სმ. სხ-2521 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2367 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3477 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ლაქიას და კარისკაცის 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26X15 სმ. სხ-2522 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2368 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3478 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ზედამხედველის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25,8X17,5 სმ სხ-2523 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2364 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3479 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი არშაკას ქალის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25X19 სმ სხ-2524 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2363 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3480 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი თავადის ქალის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

36X26 სმ. სხ-2525 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2374 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3481 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი კვაჭის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

36X26 სმ. სხ-2526 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2372 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3482 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი კინომსახიობის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

36X26 სმ. სხ-2527 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2371 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3483 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი გლეხის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

36X26 სმ. სხ-2528 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2376 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3484 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი მისტერ ჯონის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ამერიკელი ძია’’

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

36X26 სმ. სხ-2529 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2377 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3485 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი კომბალას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძიას გასაბჭოება’’

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X25 სმ სხ-2530 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№317 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3486 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი სამხეცეს ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძიას გასაბჭოება’’

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

15X25 სმ. სხ-2531 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№309 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3487 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი ჩუმლაყის აღმასკომის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ამერიკელი 

ძიას გასაბჭოება’’

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26X36 სმ სხ-2532 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№308 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3488 სახვითი ხელოვნება მ. შავიშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ჯავშნოსანი’’   

(,,ანზორი")

1928 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25X38 სმ. სხ-2533 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2341 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3489 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი ზუბარევას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2534 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№232 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3490 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი ვასილისას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2535 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№253 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3491 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი ტატიანას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ სხ-2536 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№241 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3492 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მბეჭდავის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2537 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№251 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3493 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი უსახლკაროს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2538 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№237 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3494 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი პოლევოის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2539 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№244 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3495 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი კოტომკინი ,,მანიაკის’’ 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2540 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№248 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3496 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი გერბერის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2541 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№245 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3497 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი კორობკოვის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2542 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№240 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3498 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი კნიაზკოვის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2543 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№239 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3499 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი როგნედოვის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ სხ-2544 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№236 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3500 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი პოლოტუშკინის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2545 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№243 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3501 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი გარმონიანი ბიჭის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2546 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№234 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3502 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი პოკოვსკის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2547 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№235 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3503 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი პრიანიშნიკოვის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2548 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№252 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3504 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დოლინსკის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2549 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№250 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3505 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი ნასვამი მოქალაქის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2550 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№246 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3506 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2551 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№233 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3507 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი ტემრიუკოვის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ სხ-2552 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№247 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3508 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი პოლკოვნიკის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X22,5 სმ სხ-2553 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№238 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3509 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი პეტროვას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2554 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№242 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3510 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი ჟენიას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2555 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№249 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3511 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი კურიერის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პროტესტი’’    

1930 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

29X23 სმ. სხ-2556 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3278 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3512 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მზეთამზე’’    

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

23X33 სმ სხ-2557 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№228 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3513 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მზეთამზე’’   

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

40X64 სმ. სხ-2558 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№224 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3514 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი (ჩანახატი) 

სპექტაკლისათვის ,,მზეთამზე’’    

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25X36 სმ სხ-2559 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№230 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3515 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი (აპლიკაცია) 

სპექტაკლისათვის ,,მზეთამზე’’    

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

30X53 სმ. სხ-2560 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№227 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3516 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მზეთამზე’’   

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

28X41 სმ. სხ-2561 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№225 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3517 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მზეთამზე’’    

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

28X38 სმ. სხ-2562 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№226 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3518 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მზეთამზე’’    

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

25X36 სმ. სხ-2563 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№229 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3519 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი დეკორაციის ესკიზი (ჩანახატი) 

სპექტაკლისათვის ,,ლამარა’’    

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

28X36 სმ სხ-2564 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№261 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3520 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მასკოტა’’   

1923 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 13X19,5 სმ სხ-2565 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2288 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3521 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მასკოტა’’   

1923 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 12X21 სმ სხ-2566 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2289 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3522 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ცხვრის 

წყარო’’   

1922 წ. ქაღალდი, გუაში 48X70 სმ სხ-2567 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2523 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3523 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბერდო 

ზმანია’’   

1920 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი, 

ფანქარი

39,5X53,5 სმ სხ-2568 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2281 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3524 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბერდო 

ზმანია’’   

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი 15,5X24 სმ სხ-2569 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2282 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3525 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დედოფლის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბერდო 

ზმანია’’   

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X15,5 სმ სხ-2570 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2285 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3526 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი მეფის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბერდო 

ზმანია’’   

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25,5X20 სმ სხ-2571 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2286 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3527 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბერდო 

ზმანია’’   

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

25X19 სმ სხ-2572 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2284 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3528 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი ბიჭის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბერდო 

ზმანია’’   

1920 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

31,5X19 სმ სხ-2573 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2801 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3529 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი (ორმხრივი) 

სპექტაკლისათვის ,,ბერდო 

ზმანია’’   

1920 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 26X34 სმ სხ-2574 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2283 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3530 სახვითი ხელოვნება ვ. სიდამონ-ერისთავი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ბერდო 

ზმანია’’   

1920 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი, 

ფანქარი

15,5X24 სმ სხ-2575 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2281 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3531 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, გუაში 27X40 სმ. სხ-2576 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2420 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3532 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი სერგეი პეტროვიჩ ჟელეზნოვის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

48X35 სმ. სხ-2577 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2422 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3533 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი პროხორ ბორისოვიჩ ხრაპოვის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

48X35 სმ. სხ-2578 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2421 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3534 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი გური კროტკიხის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

48X32 სმ. სხ-2579 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2424 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3535 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი ანას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

48X35 სმ. სხ-2580 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2426 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3536 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი პიატერკინის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

48X35 სმ. სხ-2581 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2427 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3537 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი რაქელის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

48X35 სმ. სხ-2582 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2429 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3538 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი ნატალიას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

48X35 სმ. სხ-2583 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2425 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3539 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, გუაში 27X40 სმ. სხ-2584 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2419 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3540 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი მელნიკოვის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

48X35 სმ. სხ-2585 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2423 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3541 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი ვასა ჟელეზნოვას კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

48X35 სმ. სხ-2586 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2430 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3542 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი ლიზას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

20X14 სმ. სხ-2587 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2432 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3543 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი პოლიას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

20X14 სმ. სხ-2588 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2431 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3544 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი პიატერკინის ჩანახატი 

სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

20X14 სმ. სხ-2589 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2434 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3545 სახვითი ხელოვნება ი. შტენბერგი ნატალიას ჩანახატი 

სპექტაკლისათვის ,,ვასა 

ჟელეზნოვა’’  

1954 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

20X14 სმ. სხ-2590 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2434 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3546 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ინკვიზიტორის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ. სხ-2591 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2404 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3547 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი გუდულის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ. სხ-2592 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2401 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3548 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ვორგოსის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ. სხ-2593 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2402 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3549 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ფილიპე II კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ. სხ-2594 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2406 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3550 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი პაჟის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ. სხ-2595 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2408 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3551 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი პაჟის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ. სხ-2596 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2407 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3552 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი   ესპანელი ჯარისკაცის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’

1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X22 სმ. სხ-2597 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2411 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3553 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კორნელისის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2598 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2413 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3554 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი იონა კოპენშტოკის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2599 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2412 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3555 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ექიმ ალბერტის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2600 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2414 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3556 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ნუარკარმის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2601 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2415 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3557 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დოლორესის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2602 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2416 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3558 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ხალხის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2603 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2417 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3559 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ჰერცოგ ალბას კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2604 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2389 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3560 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ჰობერსტრეტის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2605 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2388 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3561 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი სარა მეტისონის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2606 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2400 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3562 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ნუარკარმის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ოქროსფერი და 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო

32X22 სმ სხ-2607 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2398 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3563 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი გრეგ დე რიზორის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ. სხ-2608 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2392 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3564 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კორტანდილიას კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2609 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2394 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3565 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ნუარკარმის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2610 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2395 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3566 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ჯალათი შარლის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2611 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2396 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3567 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი მოახლე ქალის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2612 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2387 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3568 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დონა დოლორესის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2613 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2385 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3569 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი რეკვიზიტის ჩანახატი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2614 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2384 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3570 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი სადგურის უფროსის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26X17 სმ. სხ-2615 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2418 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3571 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი იონას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2616 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2393 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3572 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ჯალათის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2617 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2410 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3573 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ინკვიზიტორის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2618 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2405 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3574 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2619 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3068 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3575 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი გრაფ დე რიზოს კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2620 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2399 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3576 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დონა დოლორესის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2621 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2397 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3577 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ჰერცოგ ალბას კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ვერცხლისფერი 

ბრინჯაო

32X22 სმ სხ-2622 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2403 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3578 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი რაფაელა ალბას კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ფლანდრია’’  

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2623 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2386 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3579 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი რიზოსის მაჟორდომის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ვერცხლისფერი 

ბრინჯაო

32X22 სმ სხ-2624 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2390 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3580 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ტრიბუნალის მდივან ვარგასის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2625 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2409 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3581 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი მამაკაცის პორტრეტი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2626 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2391 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3582 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დროშების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ფლანდრია’’   

1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2627 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2383 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3583 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,1940 წლის 

გაზაფხული’’  

(განუხორციელებელი) 

1943 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

44X64 სმ სხ-2628 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3069 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3584 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი გოგონას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,1940 წლის 

გაზაფხული’’   

(განუხორციელებელი) 

1943 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

44X64 სმ. სხ-2629 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3067 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3585 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი კალათიანი ქალის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,1940 

წლის გაზაფხული’’ 

(განუხორციელებელი)

1943 წ. ფანქარი, ქაღალდი, გუაში 25,5X17 სმ. სხ-2630 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2972 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3586 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ორი ქალის კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,1940 

წლის გაზაფხული’’  

(განუხორციელებელი) 

1943 წ. ფანქარი, ქაღალდი, გუაში 22,5X18,5 სმ. სხ-2631 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2975 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3587 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,1940 წლის 

გაზაფხული’’    

(განუხორციელებელი)

1943 წ. ფანქარი, ქაღალდი, გუაში 21,5X14 სმ. სხ-2632 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2973 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3588 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,1940 წლის 

გაზაფხული’’    

(განუხორციელებელი)

1943 წ. ფანქარი, ქაღალდი, გუაში 25,5X15 სმ. სხ-2633 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2978 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3589 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,1940 წლის 

გაზაფხული’’     

(განუხორციელებელი)

1943 წ. ფანქარი, ქაღალდი, გუაში 25,5X17 სმ. სხ-2634 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2977 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3590 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,1940 წლის 

გაზაფხული’’   

(განუხორციელებელი)

1943 წ. ფანქარი, ქაღალდი, გუაში 25,5X18,5 სხ-2635 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2976 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3591 სახვითი ხელოვნება ი. შარლემანი მამაკაცების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,1940 

წლის გაზაფხული’’   

(განუხორციელებელი)

1943 წ. ფანქარი, ქაღალდი, გუაში 22X32 სმ. სხ-2636 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2979 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3592 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე დეკორაციის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,ლამარა’’  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

25X32,5 სმ სხ-2637 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№256 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3593 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე მწყემსის კოსტიუმის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,ლამარა’’  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

35X31,5 სმ სხ-2638 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№263 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3594 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე ქავთარ ბერისა და რაიბულის 

კოსტიუმების ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,ლამარა’’  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

33X23,5 სმ. სხ-2639 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3050 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3595 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე ვაჟას კოსტიუმის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,ლამარა’’  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X31,5 სმ. სხ-2640 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№267 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3596 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე ზვიადისა და იჩოს კოსტიუმების 

ესკიზი განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,ლამარა’’  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

33,5X32,5 სმ. სხ-2641 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№268 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3597 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე მინდიასა და ზორლიკას 

კოსტიუმების ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,ლამარა’’  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

34X25,5 სმ. სხ-2642 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3049 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3598 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე მწყემსის კოსტიუმის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,ლამარა’’  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

19X9 სმ. სხ-2643 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№264 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3599 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე მწყემსების კოსტიუმების ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,ლამარა’’  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

22X23 სმ. სხ-2644 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№266 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3600 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე ქალთა კოსტიუმების ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,ლამარა’’  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

25X18 სმ. სხ-2645 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3051 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3601 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე მურთაზის კოსტიუმის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,ლამარა’’  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

31X12 სმ. სხ-2646 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№262 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3602 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე დეკორაციის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,ლამარა’’  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26X35 სმ. სხ-2647 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№255 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3603 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე ნადირასა და ლეგაის 

კოსტიუმების ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,ლამარა’’  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X23 სმ. სხ-2648 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№265 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3604 სახვითი ხელოვნება მ. გოცირიძე დეკორაციის ესკიზი 

განუხორციელებელი 

სპექტაკლისათვის ,,ლამარა’’  

1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

33X41,5 სმ. სხ-2649 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№254 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3605 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

28X23 სმ. სხ-2650 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2315 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3606 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

33X28 სმ. სხ-2651 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2328 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3607 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

31X26 სმ. სხ-2652 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2320 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3608 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე სამი მამაკაცის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში 26,6X38 სმ სხ-2653 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2318 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3609 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე ყაჩაღის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

36X23 სმ. სხ-2654 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2322 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3610 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

30X22 სმ. სხ-2655 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2327 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3611 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე მამაკაცის ორი კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

29X18 სმ. სხ-2656 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2323 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3612 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

28X22 სმ. სხ-2657 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№582 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3613 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე პარიკებისა და კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

28X13 სმ. სხ-2658 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2316 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3614 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

27X16 სმ. სხ-2659 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2317 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3615 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

23X44 სმ. სხ-2660 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2325 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3616 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

30X21 სმ. სხ-2661 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2326 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3617 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

33X25 სმ. სხ-2662 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2321 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3618 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე ამალიას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

40X28 სმ. სხ-2663 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2319 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3619 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე ყაჩაღის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

43X30 სმ. სხ-2664 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2329 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3620 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

39X25 სმ. სხ-2665 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2314 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3621 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

30X21 სმ. სხ-2666 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3064 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3622 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

26X18 სმ. სხ-2667 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2324 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3623 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

40X28 სმ. სხ-2668 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2330 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3624 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ყაჩაღები’’  

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

32X22 სმ. სხ-2669 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2313 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3625 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე ქალის ვარცხნილობისა და 

აქსესუარების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’    

1948 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 23X23 სმ სხ-2670 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2312 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3626 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე ორი მამაკაცის კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,მეფე 

ლირი’’    

1948 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

26X18 სმ. სხ-2671 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2310 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3627 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე ჯამბაზის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’    

1948 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

27X19 სმ. სხ-2672 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2308 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3628 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე რაინდების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,მეფე 

ლირი’’    

1948 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

26X18 სმ. სხ-2673 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2309 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3629 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე რაინდების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,მეფე 

ლირი’’    

1948 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, გუაში, ტუში

26X19 სმ. სხ-2674 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2311 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3630 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’   

1948 წ. მუყაო, აკვარელი, გუაში 50X69 სმ სხ-2675 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2307 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3631 სახვითი ხელოვნება ს. ქობულაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ნაბიჭვარი’’   

1934 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

39,6X56,5 სმ სხ-2676 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2596 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3632 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი წყვილების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 25,5X24 სმ სხ-2677 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1760 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3633 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი მეზღვაურის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 10X20 სმ სხ-2678 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1747 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3634 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 22X22 სმ სხ-2679 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1748 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3635 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

10X23 სმ სხ-2680 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1744 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3636 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი სამი მამაკაცის კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 29,5X24 სმ სხ-2681 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1762 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3637 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი მაძებარი პოლიციელის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

31X25 სმ სხ-2682 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1759 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3638 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი უცხოელის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. მუყაო, აკვარელი, ფანქარი 16X22 სმ სხ-2683 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1741 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3639 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი ფორთოხლის გამყიდველი 

ბიჭის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 12X19 სმ სხ-2684 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1751 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3640 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი ტორერო ლუკასის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 12X22,5 სმ სხ-2685 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1745 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3641 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი ტორერო ლუკასის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი, ტუში

15X22,5 სმ სხ-2686 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1750 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3642 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი ხოზეს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

13X23 სმ სხ-2687 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1749 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3643 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი ყოფითი სცენის ჩანახატი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 22X21,5 სმ სხ-2688 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1757 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3644 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 25X33 სმ სხ-2689 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1758 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3645 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი ოფიცრის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, გუაში, ფანქარი 17X22 სმ სხ-2690 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1743 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3646 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი ლილიას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. მუყაო, აკვარელი, ტუში 22X31 სმ სხ-2691 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1752 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3647 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი მამაკაცის ოთხი კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 33,5X23,5 სმ სხ-2692 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1760 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3648 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი კაფეში სცენის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 

ფანქარი

33,5X24 სმ სხ-2693 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1764 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3649 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. მუყაო, აკვარელი, ტუში 22X32,5 სმ სხ-2694 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1753 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3650 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი ადამიანთა ჯგუფის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 24X21 სმ სხ-2695 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1756 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3651 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი მაწანწალას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 18X24 სმ სხ-2696 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1748 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3652 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი კარმენსიტას სამი კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ნაჭერი დაკრული 

ქაღალდზე, აკვარელი, ტუში

32,5X24 სმ სხ-2697 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1755 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3653 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი მობანავე ქალების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 32X25,5  სმ სხ-2698 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1763 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3654 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი დრაგუნის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 12,5X23,5 სმ სხ-2699 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1746 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3655 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

40X33 სმ სხ-2700 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1765 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3656 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

33X32,5 სმ სხ-2701 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1766 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3657 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი 56,5X42,5 სმ სხ-2702 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2509 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3658 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’   

1927 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

56X42 სმ სხ-2703 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1740 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3659 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,კარმენსიტა’’    

1927 წ. ქაღალდი, ფანქარი 29,5X28,5 სმ სხ-2704 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1739 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3660 სახვითი ხელოვნება გ. იაკულოვი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ანზორი’’   

1928 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

32X44 სმ. სხ-2705 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2340 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3661 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ორი ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,არსენა’’  

(განუხორციელებელი)

1936 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში 21X15 სმ სხ-2706 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3035 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3662 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მოხუცი ქალის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,არსენა’’  (განუხორციელებელი)

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 30,5X22 სმ. სხ-2707 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3041 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3663 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე სამი სამხედრო პირის 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,არსენა’’  

(განუხორციელებელი)

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

32X22 სმ. სხ-2708 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3040 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3664 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე გლეხის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,არსენა’’  

(განუხორციელებელი)

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

32X22 სმ. სხ-2709 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3043 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3665 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე არსენას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,არსენა’’ 

(განუხორციელებელი) 

1936 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

33X24,5 სმ. სხ-2710 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3042 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3666 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,არსენა’’  

(განუხორციელებელი)

1936 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 

აკვარელი

32,5X25,5 სმ სხ-2711 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3045 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3667 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მწყემსის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,არსენა’’  

(განუხორციელებელი)

1936 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

31X22 სმ. სხ-2712 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1681 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3668 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მანდილოსნის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,არსენა’’  (განუხორციელებელი)

1936 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

31X22 სმ. სხ-2713 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1682 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3669 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ახალგაზრდა ქალის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,არსენა’’  (განუხორციელებელი)

1936 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში 22X9 სმ სხ-2714 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2160 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3670 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მანდილოსნის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,არსენა’’  (განუხორციელებელი)

1936 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21X15 სმ. სხ-2715 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2158 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3671 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ორი მანდილოსნის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,არსენა’’ (განუხორციელებელი) 

1936 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21X15 სმ. სხ-2716 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2157 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3672 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,არსენა’’  

(განუხორციელებელი)

1936 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21X9 სმ. სხ-2717 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2159 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3673 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ფაციას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21.5X32 სმ სხ-2718 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№392 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3674 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ფოფოდიას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21,5X32 სმ. სხ-2719 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№374 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3675 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე აგრაფინას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21,5X32 სმ სხ-2720 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№389 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3676 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21,5X32 სმ სხ-2721 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№382 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3677 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ქოლგიანი ქალის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21,5X32 სმ სხ-2722 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№394 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3678 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ფაციას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21,5X32 სმ სხ-2723 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№393 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3679 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21,5X32 სმ სხ-2724 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№395 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3680 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21,5X32 სმ სხ-2725 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№391 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3681 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21,5X32 სმ სხ-2726 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№385 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3682 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე პრისტავის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21,5X32 სმ სხ-2727 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№377 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3683 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მამაკაცის პორტრეტის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21,5X32 სმ სხ-2728 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№370 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3684 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მოხუცი მამაკაცის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21,5X32 სმ სხ-2729 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№371 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3685 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე დათიას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21,5X32 სმ სხ-2730 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№366 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3686 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ალიკოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21,5X32 სმ სხ-2731 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№372 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3687 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე გენერლის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21,5X32 სმ სხ-2732 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№368 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3688 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე შკოლკას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21,5X32 სმ სხ-2733 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№362 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3689 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე სტუმრების კოსტიუმების 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21,5X32 სმ სხ-2734 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№361 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3690 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21,5X32 სმ სხ-2735 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№373 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3691 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე სტუმრის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21,5X32 სმ სხ-2736 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№398 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3692 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21,5X32 სმ. სხ-2737 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№397 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3693 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის 

,,გუშინდელნი’’  

1939 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

21,5X32 სმ. სხ-2738 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№358 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3694 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ქუდიანი მამაკაცის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,მაისტერი’’  

(განუხორციელებელი)

1935 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში 21X13 სმ. სხ-2739 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2819 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3695 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ხელჯოხიანი მამაკაცის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მაისტერი’’ 

(განუხორციელებელი) 

1935 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში 21X13 სმ სხ-2740 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№3032 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3696 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მაისტერი" 

(განუხორციელებელი) 

1935 წ. ქაღალდი, ტუში 21X12 სმ. სხ-2741 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2821 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3697 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ქალთა კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მაისტერი’’  

(განუხორციელებელი)

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში 21X13,5 სმ. სხ-2742 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2822 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3698 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ლიდას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მაისტერი’’  

(განუხორციელებელი)

1935 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში 21X11 სმ სხ-2743 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2818 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3699 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მაისტერი’’  

(განუხორციელებელი)

1935 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში 21X11 სმ. სხ-2744 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2820 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3700 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მაისტერი’’  

(განუხორციელებელი)

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 19X10 სმ. სხ-2745 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2156 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3701 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მაისტერი’’  

(განუხორციელებელი)

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21X10,5 სმ. სხ-2746 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2155 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3702 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ლიდას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მაისტერი’’  

(განუხორციელებელი)

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21X10,5 სმ. სხ-2747 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2154 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3703 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე წინსაფრიანი გოგონას 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პლატონ 

კრეჩეტი’’  

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21X11 სმ. სხ-2748 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№487 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3704 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ქალის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პლატონ 

კრეჩეტი’’  

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21X11 სმ. სხ-2749 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№488 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3705 სახვითი ხელოვნება ა. თევზაძე ქალისა და მამაკაცის 

კოსტიუმების ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,პლატონ 

კრეჩეტი’’  

1935 წ. ქაღალდი, აკვარელი 21X18 სმ. სხ-2750 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№490 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3706 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი ჰეროლდის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’   

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

19X14 სმ სხ-2751 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2252 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3707 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი ჯენტლმენის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

19X14 სმ. სხ-2752 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2256 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3708 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი მეომრის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

19X14,5 სმ სხ-2753 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2255 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3709 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი პაჟის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

19X14 სმ სხ-2754 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2246 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3710 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი ოსვალდის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

19X14 სმ სხ-2755 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2245 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3711 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი ედმუნდის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

19X14 სმ. სხ-2756 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2805 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3712 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი ექიმის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

19X14 სმ. სხ-2757 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2806 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3713 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი პაჟის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

19X14 სმ. სხ-2758 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2241 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3714 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი პაჟის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’ 

(განუხორციელებლი) 

1927 წ. მუყაო, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

19X14 სმ. სხ-2759 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2242 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3715 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

19X14 სმ. სხ-2760 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2247 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3716 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი პაჟის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

19X14 სმ. სხ-2761 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2243 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3717 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი ბერიკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

19X14 სმ. სხ-2762 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2244 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3718 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი რეგინას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

18X14 სმ სხ-2763 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2246 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3719 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი მასხარას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

19X14 სმ სხ-2764 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2233 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3720 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი გრაფი კენტისკოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,მეფე 

ლირი’’  (განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

18X14,5 სმ სხ-2765 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2257 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3721 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი ედგარის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, 

აპლიკაცია

18X14,5 სმ სხ-2766 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2250 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3722 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი მეფე ლირის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

18X14,5 სმ სხ-2767 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2251 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3723 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი გრაფ გლოსტერის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,მეფე 

ლირი’’  (განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

18,5X14 სმ სხ-2768 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2254 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3724 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი საფრანგეთის მეფის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,მეფე 

ლირი’’  (განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

18X14 სმ სხ-2769 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2249 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3725 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი გრაფ კენტის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, 

ვერცხლისფერი ბრინჯაო, 

აპლიკაცია

19X14 სმ სხ-2770 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2258 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3726 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი ედგარის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, 

აპლიკაცია

18X14,5 სმ სხ-2771 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2238 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3727 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი გლოსტერის ვაჟი ედგარის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,მეფე ლირი’’  

(განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, 

აპლიკაცია

18X14,5 სმ სხ-2772 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2237 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3728 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი გრაფი გლოსტერის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,მეფე 

ლირი’’  (განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, 

აპლიკაცია

18,5X14 სმ სხ-2773 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2253 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3729 სახვითი ხელოვნება პილიონკინი გრაფ ალბანელის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის ,,მეფე 

ლირი’’  (განუხორციელებლი)

1927 წ. მუყაო, ფანქარი, გუაში, 

აპლიკაცია

18,5X14 სმ სხ-2774 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2248 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3730 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ტირიფის 

ქვეშ’’   

1945 წ. ქაღალდი, ზეთი 44X63 სმ. სხ-2775 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2291 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3731 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ტირიფის 

ქვეშ’’   

1945 წ. ქაღალდი, ზეთი 44X63 სმ. სხ-2776 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2290 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3732 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე ბეჟიკოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ტირიფის 

ქვეშ’’   

1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ნახშირი 44X32 სმ. სხ-2777 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2297 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3733 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე ბიჭის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ტირიფის 

ქვეშ’’   

1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ნახშირი 44X32 სმ. სხ-2778 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2293 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3734 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე ანდროს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ტირიფის 

ქვეშ’’   

1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ნახშირი 44X32 სმ. სხ-2779 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2298 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3735 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე პუპის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ტირიფის 

ქვეშ’’   

1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ნახშირი 44X32 სმ. სხ-2780 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2292 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3736 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე ფოსტალიონის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,ტირიფის ქვეშ’’   

1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ნახშირი 44X32 სმ. სხ-2781 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2300 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3737 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე ციცინოს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ტირიფის 

ქვეშ’’   

1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ნახშირი 44X32 სმ. სხ-2782 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2299 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3738 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე მარინეს კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ტირიფის 

ქვეშ’’   

1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ნახშირი 44X32 სმ. სხ-2783 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2296 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3739 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე სირინოზის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ტირიფის 

ქვეშ’’   

1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ნახშირი 44X32 სმ. სხ-2784 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2295 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3740 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე ნესტორის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,ტირიფის 

ქვეშ’’   

1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ნახშირი 44X32 სმ. სხ-2785 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2294 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3741 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დუშმანი’’   

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

37,8X21,5 სმ სხ-2786 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2147 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3742 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დუშმანი’’     

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

38,2X23 სმ სხ-2787 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2148 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3743 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დუშმანი’’      

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

38,2X23 სმ სხ-2788 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2149 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3744 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დუშმანი’’    

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

38,2X23 სმ სხ-2789 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2150 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3745 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,დუშმანი’’    

1933 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

38,2X23 სმ სხ-2790 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№2151 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12



3746 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გმირთა 

თაობა’’    

1937 წ. ქაღალდი, აკვარელი, 

ფანქარი

42X49 სმ სხ-2791 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1390 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3747 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გმირთა 

თაობა’’    

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26X31 სმ სხ-2792 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1393 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3748 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გმირთა 

თაობა’’    

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

22X27 სმ სხ-2793 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1396 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3749 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გმირთა 

თაობა’’    

1937 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

37X57 სმ სხ-2794 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1389 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3750 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე ჟოზეფინას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გრაფის 

ქვრივი’’   

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2795 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1115 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3751 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე ინგლისელი გენერლის 

კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გრაფის 

ქვრივი’’   

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2796 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1119 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3752 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე ბრონისლავის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,გრაფის ქვრივი’’   

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2797 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1122 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3753 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გრაფის 

ქვრივი’’   

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2798 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1121 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3754 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე გრაფის ქვრივის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,გრაფის ქვრივი’’   

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2799 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1127 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3755 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე გრაფის ქვრივის კოსტიუმის 

ესკიზი სპექტაკლისათვის 

,,გრაფის ქვრივი’’   

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2800 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1128 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3756 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე ბჟიშკას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გრაფის 

ქვრივი’’   

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2801 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1129 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3757 სახვითი ხელოვნება დ. თავაძე ჟოზეფინას კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,გრაფის 

ქვრივი’’   

1940 წ. ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

32X22 სმ სხ-2802 რუსთაველის თეატრის 

მუზეუმი

№1132 მინისტრის ბრძ. 

№3/178

29.05.12

3758 სახვითი ხელოვნება 

(სტატუსი მოეხსნა)

ლ. გუდიაშვილი შავ ნაკადულთან 1925 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ტილო, ზეთი 170X114 სმ სხ–2803 მ. ყაზაიშვილის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№3/179

29.05.2012 მოეხსნა ძეგლის სტატუსი 

–მინისტრის ბრძ. №03/48 

მოხსნის თარიღი – 

30.08.2012

3759 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი სასიყვარულო სამკუთხედი 1926 წ.  ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ტილო, ზეთი 75X59 სმ სხ–2804 ნ. რატიანის კერძო 

საკუთრება

მინისტრის ბრძ. 

№3/216     

22.06.12

3760 სახვითი ხელოვნება გ. გაბაშვილი ელენე მაჩაბლის პორტრეტი XX 

საუკუნ

ის 

დასაწყი

სი

საქართველო ტილო, ზეთი 50,5X37 სმ სხ–2805 თ. ჩერქეზიშვილის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/41

21.08.12

3761 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი თელავის კუთხე თბილისი ტილო, ზეთი 46X55 სმ სხ–2806 აპ. ქუთათელაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის 

მუზეუმი

№17 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3762 სახვითი ხელოვნება ლ. ბოიახჩევი მოხუცი მამაკაცის პორტრეტი 1957 წ. ტილო, ზეთი 101X79 სმ სხ–2807 აპ. ქუთათელაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის 

მუზეუმი

თსსა №43 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3763 სახვითი ხელოვნება თ. ბალანჩივაძე მოხუცი კაცი თეთრი ჩალმით 1929 წ. ტილო, ზეთი 152X102 სმ სხ–2808 აპ. ქუთათელაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის 

მუზეუმი

თსსა №18 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3764 სახვითი ხელოვნება გ. გაბაშვილი ავტოპორტრეტი 1932 წ. ტილო, ზეთი 97X132 სმ სხ–2809 (ამჟამად დროებით 

ინახება თიბისი ბანკში)

თსსა №4 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3765 სახვითი ხელოვნება გ. გაბაშვილი მწყემსი თხებით საძოვარზე 1915 წ. ტილო, ზეთი 56X81 სმ სხ–2810 (ამჟამად დროებით 

ინახება თიბისი ბანკში)

თსსა №1 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3766 სახვითი ხელოვნება გ. გაბაშვილი სამარყანდელი 1894 წ. მუყაო, ზეთი 14,5X18,5 სმ სხ–2811  (ამჟამად დროებით 

ინახება თიბისი ბანკში)

თსსა №6 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3767 სახვითი ხელოვნება გ. გაბაშვილი სამარყანდის ბაზარი ტილო, ზეთი  30X40 სმ სხ–2812 აპ. ქუთათელაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის 

მუზეუმი

თსსა №8 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3768 სახვითი ხელოვნება გ. გაბაშვილი ხევსურები სადარაჯოზე ტილო, ზეთი 58X71 სმ სხ–2813 (ამჟამად დროებით 

ინახება თიბისი ბანკში)

თსსა №3 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12



3769 სახვითი ხელოვნება გ. გაბაშვილი ხევსურთ ღრეობა 1899–19

01 წწ.

ტილო, ზეთი 244,5X134 სმ სხ–2814  (ამჟამად დროებით 

ინახება თიბისი ბანკში)

თსსა №2 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3770 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი ნატურმორტი უცნობი

ა

სხ–2815 აპ. ქუთათელაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის 

მუზეუმი

თსსა №15 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3771 სახვითი ხელოვნება თ. თავაძე პეიზაჟი უცნობი

ა

ტილო, ზეთი 80X112 სმ სხ–2816 აპ. ქუთათელაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის 

მუზეუმი

თსსა №25 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3772 სახვითი ხელოვნება მ. თოიძე თბილისი ქაღალდი, აკვარელი 21,5X33,5 სმ სხ–2817 აპ. ქუთათელაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის 

მუზეუმი

თსსა №12 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3773 სახვითი ხელოვნება მ. თოიძე მარიამ დედოფალი 1915 წ. თბილისი ტილო, ზეთი 51X71 სმ სხ–2818 აპ. ქუთათელაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის 

მუზეუმი

თსსა №11 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3774 სახვითი ხელოვნება მ. თოიძე მოხუცი ქალი 1936 წ. ტილო, ზეთი 50X69 სმ სხ–2819 აპ. ქუთათელაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის 

მუზეუმი

თსსა №9 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3775 სახვითი ხელოვნება მ. თოიძე მხატვრის სახელოსნოში უცნობი

ა

ტილო, ზეთი  56X70 სმ სხ–2820 აპ. ქუთათელაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის 

მუზეუმი

თსსა №10 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3776 სახვითი ხელოვნება ლონგო კურტნის მუშა ჩიბუხით უცნობი

ა

ტილო, ზეთი 67,5X86 სმ სხ–2821 აპ. ქუთათელაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის 

მუზეუმი

(თსსა №13 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3777 სახვითი ხელოვნება ლონგო მოხუცის პორტრეტი უცნობი

ა

ტილო, ზეთი სხ–2822 აპ. ქუთათელაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის 

მუზეუმი

(თსსა №14 მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3778 სახვითი ხელოვნება კ. სანაძე პეიზაჟი უცნობი

ა

ტილო, ზეთი 50X50 სმ სხ–2823 აპ. ქუთათელაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის 

მუზეუმი

თსსა №21   მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3779 სახვითი ხელოვნება ა. ციმაკურიძე ბოტანიკური ბაღი უცნობი

ა

ტილო, ზეთი 70X88 სმ სხ–2824 აპ. ქუთათელაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის 

მუზეუმი

თსსა №22   მინისტრის ბრძ. 

№03/59

10.09.12

3780 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე იმერეთის პეიზაჟი XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

საქართველო ტილო, ზეთი 29,5X40 სმ სხ–2825 ვ. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/38

11.03.13

3781 სახვითი ხელოვნება გ. გაბაშვილი აღმოსავლური მოტივი 1899 წ. შუა აზია ტილო, ზეთი 49X61,5 სმ სხ–2826 ვ. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/38

11.03.13

3782 სახვითი ხელოვნება გ. გაბაშვილი აღმოსავლური მოტივი 1895 წ. თბილისი ტილო, ზეთი 22X37,5 სმ სხ–2827 ვ. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/38

11.03.13

3783 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი თელავის კუთხე XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

თელავი ქაღალდი, ფანქარი 24X42,5 სმ სხ–2828 ვ. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/38

11.03.13

3784 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისათვის ,,აპრაკუნე 

ჭიმჭიმელი“

1934 წ. თბილისი ქაღალდი, ფანქარი, 

აკვარელი

26,3X16 სმ სხ–2829 ვ. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/38

11.03.13

3785 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

საქართველო ქაღალდი, აკვარელი  30X43 სმ სხ–2830 ვ. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/38

11.03.13

3786 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

საქართველო ქაღალდი, აკვარელი 30X40 სმ სხ–2831 ვ. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/38

11.03.13



3787 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

საქართველო ქაღალდი, აკვარელი 30X41 სმ სხ–2832 ვ. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/38

11.03.13

3788 სახვითი ხელოვნება კ. ზდანევიჩი აბრის ესკიზი 1920–ია

ნი 

წლების 

დასაწყი

სი

 თბილისი ქაღალდი, ტუში, აკვარელი, 34X23,5 სმ სხ–2833 ვ. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/38

11.03.13

3789 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი სამი ფიგურა 1920–ია

ნი 

წლების 

დასაწყი

სი

თბილისი ქაღალდი, გუაში 27,2X21,6 სმ სხ–2834 ვ. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/38

11.03.13

3790 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი კუბისტური პორტრეტი 1924 წ. საქართველო ქაღალდი, გუაში 27,3X20,5 სმ სხ–2835 ვ. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/38

11.03.13

3791 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი მამაკაცის პორტრეტი 1920–ია

ნი წწ.

თბილისი ქაღალდი, ფანქარი, ტუში 21,2X15,6 სმ სხ–2836 ვ. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/38

11.03.13

3792 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი XX 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

საქართველო ქაღალდი, ტუში, გუაში, 28X34 სმ სხ–2837 ვ. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/38

11.03.13

3793 სახვითი ხელოვნება ი. გამრეკელი დეკორაციის ესკიზი XX 

საუკუნ

ის 

დასაწყი

სი

საქართველო ქაღალდი, გუაში, აკვარელი 37X32,5 სმ სხ–2838 ვ. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

მინისტრის ბრძ. 

№03/38

11.03.13

3794 სახვითი ხელოვნება ტაკაშიმა ჰოკაი პანო ,,ფუძიამას მთა“ XX 

საუკუნე

, მეიჯის 

პერიოდ

ი

იაპონია აბრეშუმი, მელანი 116X215 სმ სხ–2839 სემ– შ. ამირანაშვილის 

სახელობის ხელოვნების 

სახელმწიფო მუზეუმის 

აღმოსავლური 

კოლექციები, ფერწერის 

ფონდი, საინვ.

 №სხმ/აღ 

1919  

მინისტრის ბრძ. 

№03/225 

12.12.13

3795 სახვითი ხელოვნება შირაზის სკოლა სინი XIII-XIV 

საუკუნე

ები

ირანი თითბერი, ვერცხლისა და 

ოქროს ინკრუსტაცია; 

დ-69 სმ. სხ–2840 სემ– შ. ამირანაშვილის 

სახელობის ხელოვნების 

სახელმწიფო მუზეუმის 

აღმოსავლური 

კოლექციები, ლითონის 

ფონდი,

საინვ.   

№სხმ/აღ 

3830

მინისტრის ბრძ. 

№03/225 

12.12.13

3796 არქეოლოგიური კილიტი (69 ცალი) III-IV 

საუკუნე

ები

ქართლის სამეფო ოქრო წონა – 17 გრ №003155 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№3700

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3797 არქეოლოგიური რიტონი V 

საუკუნე

თიხა სიმაღლე 22 სმ, პირის დმ 8 სმ, 

დაბოლოების სიგრძე 5,8 სმ, 

დაბოლოების დმ 1,3 სმ, 

მოცულობა 0,75 ლ.

№003156 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№4274

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3798 არქეოლოგიური საკურთხეველი ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ისტორიულ–გეო

გრაფიული შიდა 

ქართლი, მცხეთა

ქვიშაქვა და ალიზი სიგრძე 59 სმ, სიგანე 68 სმ, 

სიმაღლე 63 სმ, საზურგის 

სიგანე 73 სმ, საზურგის სისქე 

12 სმ, იატაკის სისქე 20 სმ, 

ფიგურის სიმაღლე: I-14 სმ, II-

12 სმ, ფიგურების სიგანე 6 სმ.

№003157 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№7239

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3799 არქეოლოგიური ლაგამი საყბეურებით ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ისტორიულ–გეო

გრაფიული შიდა 

ქართლი, მცხეთა

ბრინჯაო ლაგამის სიგრძე – 20 სმ; 

საყბეურების სიგრძე – 12,5 სმ.
№003158 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი 

საინვ. 

№7424–742

5

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13



3800 არქეოლოგიური ქანდაკება ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ისტორიულ–გეო

გრაფიული შიდა 

ქართლი, მცხეთა

თიხა სიმაღლე – 8,5 სმ. №003159 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი 

საინვ. 

№8431

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3801 არქეოლოგიური სატევარი ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ისტორიულ–გეო

გრაფიული შიდა 

ქართლი, მცხეთა

ბრინჯაო სიგრძე – 21 სმ, ტარის სიგრძე – 

6 სმ, პირის სიგანე – 5,3 სმ.
№003160 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი 

საინვ. 

№9957

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3802 არქეოლოგიური სარტყელი ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ისტორიულ–გეო

გრაფიული შიდა 

ქართლი, მცხეთა

ბრინჯაო სიგრძე – 97 სმ, სიგანე – 19,5 სმ. №003161 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი 

საინვ. 

№10012

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3803 არქეოლოგიური საბეჭდავი ძვ. წ. XIV-

IX სს.

ისტორიულ–გეო

გრაფიული შიდა 

ქართლი, მცხეთა

სიმაღლე – 5 სმ, პირის დმ – 5,3 

სმ.
№003162 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№10235

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3804 არქეოლოგიური სათამაშო (ჩანჩხურა) IV-V სს. ქართლის 

სამეფო, მცხეთა

სიგრძე – 10,2 სმ. №003163 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№14314

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3805 არქეოლოგიური სალამური ძვ. წ. VIII 

საუკუნ

ის 

დასაწყი

სი – ძვ. 

წ. V 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ისტორიულ–გეო

გრაფიული შიდა 

ქართლი, მცხეთა

ძვალი სიგრძე – 9 სმ, დმ – 1,5 სმ. №003164 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№16475

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3806 არქეოლოგიური ხუფი ძვ. წ. IV-

III სს.

ისტორიულ–გეო

გრაფიული შიდა 

ქართლი, მცხეთა

თიხა სიმაღლე – 4 სმ, პირის დმ – 

14,7 სმ.
№003165 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№19708

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3807 არქეოლოგიური ხელადა ძვ. წ. IV-

III სს. 

ისტორიულ–გეო

გრაფიული შიდა 

ქართლი, მცხეთა

თიხა  სიმაღლე – 14,5 სმ, პირის დმ – 

4,9 სმ, ყელის დმ – 2 სმ, 

მუცლის დმ – 9,7 სმ.

№003166 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№20421

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3808 არქეოლოგიური ხელეჩო (ბრტყელი ცული) ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ისტორიულ–გეო

გრაფიული შიდა 

ქართლი, მცხეთა

ბრინჯაო სიმაღლე – 17,3 სმ, სიგანე – 9,6 

სმ, სისქე – 0,8 სმ.
№003167 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი  

საინვ. 

№21654

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13



3809 არქეოლოგიური ცული ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ისტორიულ–გეო

გრაფიული შიდა 

ქართლი, მცხეთა

ბრინჯაო  სიგრძე 16,5 სმ, სიგანე – 6,2 სმ, 

სისქე – 2,6 სმ.
№003168 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი 

საინვ. 

№21763

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3810 არქეოლოგიური ცული ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ისტორიულ–გეო

გრაფიული შიდა 

ქართლი, მცხეთა

ბრინჯაო სიმაღლე – 17,4 სმ, პირის უდ. 

სიგანე – 12 სმ, სატარე 

ხვრელის სიგრძე – 5,3 სმ, 

სიგანე – 4 სმ.

№003169 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი 

საინვ. 

№21887–I

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3811 არქეოლოგიური ცული ძვ. წ. VIII-

VII სს.

ისტორიულ–გეო

გრაფიული შიდა 

ქართლი, მცხეთა

ბრინჯაო სიგრძე – 22 სმ, პირის სიგანე – 

14,5 სმ, სატარე ხვრელის დმ – 

5,5 სმ, სატარე ხვრელის 

სიმაღლე – 5 სმ.

№003170 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი 

საინვ. 

№21888

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3812 არქეოლოგიური ბალთა ძვ. წ. VI-

V სს.

 ქართლის 

სამეფო
ბრინჯაო სიგრძე – 10,2 სმ, სიგანე – 11,3 

სმ.
№003171 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№21889

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3813 არქეოლოგიური საყურე III-IV სს.  ქართლის 

სამეფო
ოქრო, ძოწი  წონა – 2,990 გრ, სიგრძე – 1,9 

სმ.
№003172 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი 

საინვ. 

№22120

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3814 არქეოლოგიური საყურე III-IV სს.  ქართლის 

სამეფო
ოქრო, ძოწი წონა – 2,990 გრ, სიგრძე – 1,7 

სმ.
№003173 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№22121

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3815 არქეოლოგიური ბეჭედი III-IV სს.  ქართლის 

სამეფო
ვერცხლი, სარდიონი წონა – 26,22 გრ, რკალის დმ – 

3,6X2,7 სმ, რკალის შიდა დმ – 

2,5X1,6 სმ, რკალის სისქე – 0,5 

სმ, თვალის დმ – 2,5X1,6 სმ.

№003174 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№22128

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3816 არქეოლოგიური ბეჭედი III-IV სს.  ქართლის 

სამეფო
ვერცხლი, სარდიონი წონა – 5,190 გრ, თვალის დმ – 

1,4X1,7 სმ, რკალის დმ – 2,3X3 

სმ,  შიდა დმ – 2,2X1,7 სმ, 

რკალის სისქე – 1X0,6 სმ.

№003175 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№22139

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3817 არქეოლოგიური ბეჭედი III-IV სს.  ქართლის 

სამეფო
ვერცხლი, სარდიონი წონა – 3,750 გრ; თვალის დმ – 

0,9X1 სმ, რკალის დმ – 2X1,8 სმ.
№003176 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№22142

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3818 არქეოლოგიური საყურე III-IV სს.  ქართლის 

სამეფო
ოქრო, ძოწი, მარგალიტი  წონა – 2,190 გრ, სიგრძე – 2,3 

სმ.
№003177 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№22142–I

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13



3819 არქეოლოგიური საყურე III-IV სს.  ქართლის 

სამეფო
ოქრო, ძოწი, მარგალიტი  წონა – 3,0 გრ, სიგრძე – 2,3 სმ. №003178 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი 

საინვ. 

№22143

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3820 არქეოლოგიური სანელსაცხებლე III-IV სს. მინა სიმაღლე – 14 სმ, პირის დმ – 

2,5 სმ, მუცლის უდიდესი დმ – 

6,6 სმ.

№003179 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№23285

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3821 არქეოლოგიური სანელსაცხებლე III-IV სს. მინა სიმაღლე – 6,8 სმ, პირის დმ – 

3,2 სმ, მუცლის სიგანე – 4,6 სმ, 

ძირის დმ – 4,3 სმ, ყურის 

სიმაღლე – 2,1 სმ.

№003180 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№23286

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3822 არქეოლოგიური საფერუმარილე ნიჟარა III-IV სს. სადაფი  დმ – 18X15,8 სმ. №003181 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№23294

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3823 არქეოლოგიური ფერუმარილის სასრესი წკირი III-IV სს. ქართლის სამეფო ბრინჯაო  სიგრძე 11,4 სმ, პირის სიგანე – 

1 სმ.
№003182 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი

საინვ. 

№23295

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3824 არქეოლოგიური ილარი III-IV სს. ქართლის სამეფო ბრინჯაო სიგრძე – 13,5 სმ, ღეროს დმ – 

0,4 სმ.
№003183 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– დიდი 

მცხეთის არქეოლოგ. 

სახელმწ. 

მუზეუმ–ნაკრძალი, 

არქეოლოგიური ფონდი 

საინვ. 

№23296

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3825 არქეოლოგიური დისკო ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის 

II 

ნახევარ

ი

 ბორჯომის 

რაიონი
ბრინჯაო დიამეტრი – 20,5 სმ, საკიდი 

რგოლის სიმაღლე – 1,7 სმ, 

სიგანე – 2 სმ.

№003184 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– 

ბორჯომის 

მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

განყოფილება

საინვ. №755 მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3826 არქეოლოგიური დისკო ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის 

II 

ნახევარ

ი

ბორჯომის 

რაიონი
ბრინჯაო დიამეტრი – 11,5 სმ, საკიდი 

რგოლის სიმაღლე – 1,5 სმ, 

სიგანე – 1,5 სმ.

№003185 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– 

ბორჯომის 

მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

განყოფილება

 საინვ. 

№756

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3827 არქეოლოგიური დისკო ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის 

II 

ნახევარ

ი

 ბორჯომის 

რაიონი
ბრინჯაო დიამეტრი – 21 სმ, საკიდი 

რგოლის სიმაღლე – 1,5 სმ, 

სიგანე – 2 სმ.

№003186 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– 

ბორჯომის 

მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

განყოფილება

 საინვ. 

№757

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3828 არქეოლოგიური დისკო ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის 

II 

ნახევარ

ი

ბორჯომის 

რაიონი
ბრინჯაო დიამეტრი – 14  სმ, საკიდი 

რგოლის სიმაღლე – 1,7 სმ, 

სიგანე – 2,5 სმ.

№003187 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– 

ბორჯომის 

მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

განყოფილება

 საინვ. 

№12610

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13



3829 არქეოლოგიური დისკო ძვ. წ. XV 

საუკუნე

ბორჯომის 

რაიონი
ბრინჯაო დიამეტრი – 20,8 სმ. №003188 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– 

ბორჯომის 

მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

განყოფილება

 საინვ. 

№12537

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3830 არქეოლოგიური დისკო ძვ. წ. XV 

საუკუნე

ბორჯომის 

რაიონი
ბრინჯაო დიამეტრი – 15,2 სმ, ხვრელის 

დმ – 3,4 სმ.
№003189 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– 

ბორჯომის 

მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

განყოფილება

  საინვ. 

№12505

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3831 არქეოლოგიური დისკო ძვ. წ. XV 

საუკუნე

ბორჯომის 

რაიონი
ბრინჯაო დიამეტრი – 15 სმ. №003190 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– 

ბორჯომის 

მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

განყოფილება

 საინვ. 

№12352

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3832 არქეოლოგიური დისკო ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის 

II 

ნახევარ

ი

ბორჯომის 

რაიონი
ბრინჯაო დისკოს დიამეტრი – 14,3 სმ, 

ხვრელის სიგრძე – 1,8 სმ, 

ხვრელის სიგანე – 1,4 სმ, 

საკიდის სისქე – 0,4 სმ.

№003191 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– 

ბორჯომის 

მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

განყოფილება

საინვ. 

№12355

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3833 არქეოლოგიური დისკო ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის 

II 

ნახევარ

ი

ბორჯომის 

რაიონი
ბრინჯაო დიამეტრი – 18,4 სმ, 

ცენტრალური ხვრელის 

დიამეტრი – 2,6 სმ, საკიდი 

რგოლის სიმაღლე – 1,5 სმ, 

სიგანე – 1,6 სმ.

№003192 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– 

ბორჯომის 

მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

განყოფილება

საინვ. 

№12444

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3834 არქეოლოგიური დისკო ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის 

II 

ნახევარ

ი

ბორჯომის 

რაიონი
ბრინჯაო  სიგრძე 15 სმ, დიამეტრი – 2,8 

სმ.
№003193 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– 

ბორჯომის 

მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

განყოფილება

საინვ. 

№12535

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3835 არქეოლოგიური დისკო ძვ. წ. XV 

საუკუნე

ბორჯომის 

რაიონი
ბრინჯაო დიამეტრი – 17,2 სმ, დიამეტრი 

საკიდიანად – 19,2 სმ, სისქე – 

0,4 სმ.

№003194 საქ. კულტ. მემკვ.დაცვის 

ეროვ. სააგენტოს– 

ბორჯომის 

მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის 

არქეოლოგიური 

განყოფილება

 საინვ. 

№12367

მინისტრის ბრძ. 

№03/225

12.12.13

3836 სახვითი ხელოვნება კოპტური სკოლა დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – ქსოვილი

ეგვიპტე სელი, შალი 3,4X35 სმ სხ–2841 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0001.

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3837 სახვითი ხელოვნება კოპტური სკოლა დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – ქსოვილი

ეგვიპტე სელი 21X15 სმ სხ–2842 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0002

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3838 სახვითი ხელოვნება კოპტური სკოლა დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – ქსოვილი

ეგვიპტე სელი, შალი 19X11 სმ) სხ–2843 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0003

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14



3839 სახვითი ხელოვნება კოპტური სკოლა დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – ქსოვილი 

(ხელსახოცი)

ეგვიპტე სელი 42X39 სმ სხ–2844 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0004

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3840 სახვითი ხელოვნება კოპტური სკოლა დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – ქსოვილი

ეგვიპტე სელი, შალი 16X18 სმ სხ–2845 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0005

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3841 სახვითი ხელოვნება კოპტური სკოლა დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – ქსოვილი

ეგვიპტე სელი, შალი 39X7 სმ სხ–2846 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0006

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3842 სახვითი ხელოვნება კოპტური სკოლა დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – ქსოვილი

ეგვიპტე სელი, შალი 44X34 სმ სხ–2847 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0007

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3843 სახვითი ხელოვნება კოპტური სკოლა დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – ქსოვილი

ეგვიპტე სელი 21X51 სმ სხ–2848 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0008

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3844 სახვითი ხელოვნება კოპტური სკოლა დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – ქსოვილი

ეგვიპტე სელი, შალი  16 სმ სხ–2849 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0009

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3845 სახვითი ხელოვნება კოპტური სკოლა დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – ქსოვილი

ეგვიპტე სელი, შალი 47,5სმ სხ–2850 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0010

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3846 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

ოსირისის გამოსახულება

ძვ. წ. X 

საუკუნე

ეგვიპტე ბრინჯაო, ხე სიმაღლე 17,5 სმ სხ–2851 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0011

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3847 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

სოხმეტის გამოსახულება

ძვ. წ. X 

საუკუნე

ეგვიპტე ბრინჯაო, ხე სიმაღლე სადგამით 14,8 სმ სხ–2852 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0012

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3848 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

ქალღმერთ ნეიტის 

გამოსახულება

ძვ. წ. X 

საუკუნე

ეგვიპტე ბრინჯაო, ხე სიმაღლე 17 სმ სხ–2853 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0013

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14



3849 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

პტახის გამოსახულება

ძვ. წ. X 

საუკუნე

ეგვიპტე ბრინჯაო, ხე სიმაღლე სადგამიანად  17,6 სმ სხ–2854 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0014

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3850 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

ამონრას გამოსახულება

ძვ. წ. X 

საუკუნე

ეგვიპტე ბრინჯაო, ხე სიმაღლე სადგამიანად 26,5 სმ სხ–2855 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0015

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3851 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – სამაჯური

ძვ. წ. X 

საუკუნე

ეგვიპტე ბრინჯაო, ჭიქური დიამეტრი 6 სმ სხ–2856 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0016

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3852 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

ქალღმერთ ისიდას 

გამოსახულება ჰორთან ერთად

ძვ. წ. VII-

VI  სს.

ეგვიპტე ბრინჯაო, ხე სიმაღლე სადგამიანად 19,5 სმ სხ–2857 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0017

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3853 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – სიტულა

ძვ. წ. X 

საუკუნე

ეგვიპტე ბრინჯაო სიმაღლე 8,6 სმ, დიამეტრი 1,5 

სმ
სხ–2858 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0018

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3854 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

შევარდენის გამოსახულება

ძვ. წ. VIII-

VI  სს.

ეგვიპტე ბრინჯაო 15X17,5X4,5 სმ სხ–2859 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0019

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3855 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

იმხოტეპის გამოსახულება

ძვ. წ. VII-

VI  სს.

ეგვიპტე ბრინჯაო, ხე 12X12 სმ სხ–2860 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0020

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3856 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

იხნევმონის გამოსახულება

ძვ. წ. X 

საუკუნე

ეგვიპტე ბრინჯაო, ხე 7,5X3,5X5 სმ. სხ–2861 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0021

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3857 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

აპისის გამოსახულება

ძვ. წ. VII 

საუკუნე

ეგვიპტე ბრინჯაო, ხე 6X9X7,5 სმ. სხ–2862 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0022

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3858 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

კატის გამოსახულება

ძვ. წ. 

VII–VI  

სს. 

ეგვიპტე ბრინჯაო სიმაღლე 5,5 სმ. სხ–2863 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0023

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14



3859 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

ჰორის გამოსახულება

ძვ. წ. 

VII–VI  

სს.

ეგვიპტე ბრინჯაო, ხე სიმაღლე 7,2 სმ. სხ–2864 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0024

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3860 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

ტოტის გამოსახულება 

შევარდენის თავით

ძვ. წ. 

VII–VI  

სს.

ეგვიპტე ბრინჯაო სიმაღლე 7 სმ. სხ–2865 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0025

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3861 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

ანუბისის გამოსახულება

ძვ. წ. 

VIII–VII  

სს.

ეგვიპტე ბრინჯაო სიმაღლე 6,4 სმ. სხ–2866 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0026

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3862 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

უშებთის გამოსახულება

ძვ. წ. X 

საუკუნე

ეგვიპტე ქაშანური სიმაღლე 16 სმ. სხ–2867 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0027

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3863 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

უშებთის გამოსახულება

ძვ. წ. X 

საუკუნე

ეგვიპტე ქაშანური სიმაღლე 13,5 სმ. სხ–2868 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0028

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3864 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

უშებთის გამოსახულება

ძვ. წ. 

VIII–VI  

სს.

ეგვიპტე ქაშანური სიმაღლე 10 სმ. სხ–2869 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0029

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3865 სახვითი ხელოვნება მცირე პლასტიკის ნიმუში – 

უშებთის გამოსახულება

ძვ. წ. X 

საუკუნე

ეგვიპტე ქაშანური სიმაღლე 8,4 სმ. სხ–2870 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0030

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3866 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ქანდაკება–ავგაროზი უშებთის 

გამოსახულებით

ძვ. წ. 

VIII–VI  

სს.

ეგვიპტე ქაშანური სიმაღლე 5,5 სმ. სხ–2871 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0031

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3867 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ქანდაკება–ავგაროზი ისიდას, 

ჰორისა და ნეფტიდას  

გამოსახულებებით

ძვ. წ. 

VII–VI  

სს.

ეგვიპტე ქაშანური, ხე სიმაღლე 3,8 სმ. სხ–2872 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0032

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3868 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ყელსაბამი ცხრა საკიდებელი 

ფიგურით

ძვ. წ. 

VII–VI  

სს.

ეგვიპტე ქაშანური, ძვალი სიგრძე 78 სმ. სხ–2873 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0033

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14



3869 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ქანდაკება–ავგაროზი პატეკის 

გამოსახულებით

ძვ. წ. 

VII–VI  

სს.

ეგვიპტე ქაშანური 5X5 სმ. სხ–2874 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0034

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3870 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ქანდაკება–ავგაროზი შუს 

გამოსახულებით

ძვ. წ. 

VII–VI  

სს.

ეგვიპტე ქაშანური, ხე სადგამით 5 სმ. სხ–2875 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0035

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3871 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ქანდაკება–ავგაროზი ტაურტის 

გამოსახულებით

ძვ. წ. 

VII–VI  

სს.

ეგვიპტე ქაშანური, ხე სადგამით 4,8 სმ. სხ–2876 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0036

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3872 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ქანდაკება–ავგაროზი პავიანის 

გამოსახულებით

ძვ. წ. VIII 

საუკუნე

ეგვიპტე ქაშანური სადგამით 4,5 სმ. სხ–2877 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0037

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3873 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ქანდაკება–ავგაროზი ბესის 

გამოსახულებით

ძვ. წ. 

VII–VI  

სს.

ეგვიპტე ქაშანური 3,2 სმ. სხ–2878 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0038

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3874 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ქანდაკება–ავგაროზი სოხმეტის 

გამოსახულებით

ძვ. წ. VII 

საუკუნე

ეგვიპტე ქაშანური  4,5 სმ. სხ–2879 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0039

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3875 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ქანდაკება–ავგაროზი ჰორის 

გამოსახულებით

ძვ. წ. VII 

საუკუნე

ეგვიპტე ქაშანური  სიმაღლე 7,3 სმ, პირველი 

ნაწილი – 5,1 სმ, მეორე ნაწილი 

– 2,2 სმ.

სხ–2880 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0040

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3876 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ავგაროზი– ოსირისის ნიშანი – 

ჯედის გამოსახულებით

ძვ. წ. VII 

საუკუნე

ეგვიპტე ქაშანური 6,6 სმ. სხ–2881 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0041

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3877 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ქანდაკება–ავგაროზი ცხვრის 

გამოსახულებით

ძვ. წ. VIII 

-VII სს.

ეგვიპტე ქაშანური 3,9X1 სმ. სხ–2882 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0042

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3878 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ბეჭედი–საბეჭდავი

ძვ. წ. VII -

VI სს.

ეგვიპტე ქაშანური 1,9 სმ. სხ–2883 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0043

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14



3879 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ბეჭედი–საბეჭდავი

ძვ. წ. VII -

VI სს.

ეგვიპტე ქაშანური  2 სმ. სხ–2884 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0044

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3880 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ავგაროზი–თვალი უჯა

ძვ. წ. VII -

VI სს.

ეგვიპტე ქაშანური 2,5X2,2 სმ. სხ–2885 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0045

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3881 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ქანდაკება–ავგაროზი გველის 

გამოსახულებით

ძვ. წ. VIII 

-VI სს.

ეგვიპტე ქაშანური 3,8 სმ. სხ–2886 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0046

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3882 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ქანდაკება–ხოჭოს გამოსახულება

ძვ. წ. VII -

VI სს.

ეგვიპტე ქაშანური 4,4X3 სმ. სხ–2887 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0047

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3883 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ავგაროზი–გული

ეგვიპტე ქვა  1,8X1,1 სმ. სხ–2888 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0048

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3884 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ავგაროზი–კურდღელი

ძვ. წ. VII -

VI სს.

ეგვიპტე ქაშანური 3,1X1,8 სმ. სხ–2889 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0049

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3885 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

საბეჭდავი

ეგვიპტე ქაშანური 2,5X1,4 სმ. სხ–2890 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0050

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3886 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – 

ფრინველის ფრთა

ეგვიპტე ქაშანური 4,4X2 სმ. სხ–2891 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0051

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3887 სახვითი ხელოვნება დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – ხოჭოს 

გამოსახულება

ძვ. წ. X 

საუკუნე

ეგვიპტე ქაშანური 5,9X4,5X2,2 სმ. სხ–2892 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმის აღმოსავლური 

კოლექციების ფონდი, 

ოთახი 

№110, 

კარადა, 

თარო 3, 

საინვ. 

№სხმ/აღ 

0052

მინისტრის ბრძ. 

№03/14

16.01.14

3888 სახვითი ხელოვნება კოპტური სკოლა დეკორატიულ–გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუში – კოპტური 

ქსოვილი

ეგვიპტე აბრეშუმი 65X46 სმ; სხ–2893 სემ– ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

5145

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3889 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

დაფარნა

1678–16

80 წწ.

სვეტიცხოველი აბრეშუმი, აბრეშუმის ძაფი, 

ოქრომკედი, ზეზი

72X55 სმ სხ–2894 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 928

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3890 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

დაფარნა

1695 წ. ბოდბის 

მონასტერი
აბრეშუმი, ოქროსა და 

ვერცხლის თმა, ზეზი

74X67 სმ; სხ–2895 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 779

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14



3891 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

დაფარნა

XVIII 

საუკუნე

ნახარებოუ ხავერდი, აბრეშუმის ძაფი,  

ოქროსა და ვერცხლის თმა, 

ზეზი

64X47 სმ; სხ–2896 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 854

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3892 სახვითი ხელოვნება ოდიშის დედოფალი 

ანა

საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

დაფარნა

1770–17

88 წწ.

მარტვილი ხავერდი, ოქრომკედი და 

ვერცხლის თმა, ზეზი

72X54,5 სმ. სხ–2897 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, საინვ. 

№სხმ/ნ 930 მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3893 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

პერექელი ფეშხუმის

1660–16

75 წწ.

სვეტიცხოველი ოქროსა და ვერცხლის თმა, 

ზეზი

40,5X46,3 სმ. სხ–2898 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

3775

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3894 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

დაფარნა

1667 წ. აბრეშუმი, ოქროსა და 

ვერცხლის თმა, ზეზი

42,3X40,4 სმ. სხ–2899 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

3846

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3895 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

საკოსი

XVII 

საუკუნე

.

ხავერდი, ოქროსა და 

ვერცხლის თმა, ზეზი, ოქროს 

ღილები

 267,5X147 სმ. სხ–2900 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

1364

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3896 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

მიტრა

XVII 

საუკუნ

ის 

დასაწყი

სი

კახეთი, 

ალავერდი
აბრეშუმი, ოქრო, ოქროსა და 

ვერცხლის თმა, ზეზი, 

ძვირფასი და 

ნახევრადძვირფასი ქვები

28,5X19 სმ. სხ–2901 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

3938

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3897 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

მიტრა

XVII 

საუკუნე

.

დიბა, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, აბრეშუმი, 

მარგალიტი, ძვირფასი და 

ნახევრადძვირფასი ქვები

 22X17 სმ. სხ–2902 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

4456

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3898 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

სტიქარი

XVII 

საუკუნე

.

დიბა, აბრეშუმი, ოქრო, 

ოქრომკედი, ვერცხლმკედი, 

ძვირფასი და 

ნახევრად–ძვირფასი ქვები

267X147 სმ. სხ–2903 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

4293

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3899 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

სამღვდლო ქოშები

XVIII 

საუკუნე

ხე, ხავერდი,  ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, აბრეშუმის 

ძაფი  

29X17,5 სმ. სხ–2904 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

2869 ა/ბ

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3900 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

ფილონი

XVIII 

საუკუნე

დიბა, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, აბრეშუმის 

ძაფი, მარგალიტი, ფირუზი, 

 136X122 სმ. სხ–2905 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

3799

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3901 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

საეკლესიო სარტყელი

XVIII 

საუკუნე

აბრეშუმი, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, ვერცხლი, 

 80X8 სმ. სხ–2906 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

3720

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3902 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

საეკლესიო სარტყელი

XVIII 

საუკუნე

ტყავი, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, მეტალი, 

აბრეშუმის ძაფი,  

მარგალიტი, 

129X15 სმ. სხ–2907 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

1693

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3903 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

გარდამოხსნა

1691 წ. აბრეშუმი,  ვერცხლმკედი, 

ზეზი, 

119X85,5 სმ. სხ–2908 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 855

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3904 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

დაფარნა

XIX 

საუკუნ

ის 

დასაწყი

სი

წილკანი აბრეშუმი,  აბრეშუმის ძაფი, 

ოქრომკედი, ვერცხლმკედი, 

88,5X89,5 სმ; სხ–2909 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

2737

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3905 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

კრეტსაბმელი

XVI 

საუკუნე

ზუგდიდი ხავერდი, აბრეშუმი,  

ოქრომკედი, ვერცხლმკედი, 

168X121,5 სმ; სხ–2910 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

3800

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3906 სახვითი ხელოვნება ქართლის დედოფალი 

მარიამი

საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

გარდამოხსნა

1632–16

82 წწ.

სვეტიცხოველი ხაეერდი, აბრეშუმის ძაფი, 

ოქრომკედი,  ვერცხლმკედი, 

ზეზი,

 111X138 სმ; სხ–2911 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

1357

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3907 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

გარდამოხსნა

1661 წ. სადგერი აბრეშუმი,  აბრეშუმის ძაფი, 

ოქრომკედი, ვერცხლმკედი, 

160X111 სმ. სხ–2912 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 933

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3908 სახვითი ხელოვნება ერეკლე მეორეს 

შვილიშვილი გაიანე

საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

კრეტსაბმელი

1811 წ.  თბილისის 

სიონის ტაძარი
აბრეშუმი,  ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, ზეზი, 

124X109 სმ. სხ–2913 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

3701

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3909 სახვითი ხელოვნება ქსნის ერისთავის 

მეუღლე ქეთევანი

საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

კრეტსაბმელი

1773 წ. თბილისის 

სიონის ტაძარი
აბრეშუმი,  აბრეშუმის ძაფი, 

ოქრომკედი, ვერცხლმკედი, 

148,5X151 სმ. სხ–2914 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

5054

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3910 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

საბუხარი (წყვილი)

1648 წ. აბრეშუმი, აბრეშუმის ძაფი, 

ოქრომკედი, ვერცხლმკედი, 

ზეზი, 

28,5X17 სმ (თითოეული) სხ–2915 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

3794 ა/ბ

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3911 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

ენქერი

XVII 

საუკუნე

.

აბრეშუმი, აბრეშუმის ძაფი, 

ოქრომკედი, ვერცხლმკედი, 

ზეზი, 

36,5,5X32 სმ. სხ–2916 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

1444

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14



3912 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

ენქერი

XVII 

საუკუნე

.

აბრეშუმი, აბრეშუმის ძაფი, 

ოქრომკედი, ვერცხლმკედი, 

ზეზი, მარგალიტი, ძვირფასი 

ქვები, 

33X31 სმ. სხ–2917 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

3677

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3913 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

ენქერი

XVII 

საუკუნე

.

აბრეშუმი, აბრეშუმის ძაფი, 

ოქრომკედი, ვერცხლმკედი, 

ზეზი, 

 39,5X31,5 სმ. სხ–2918 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

2874

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3914 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

ენქერი

XVII 

საუკუნე

.

აბრეშუმი, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, 

39X38 სმ. სხ–2919 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 210

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3915 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

ენქერი

XVII 

საუკუნე

.

აბრეშუმი, ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, ზეზი, 

მარგალიტი, 

35X37 სმ. სხ–2920 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

3827

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3916 სახვითი ხელოვნება საერო ნაქარგობის  ნიმუში – 

ქუდი

XVIII 

საუკუნე

აბრეშუმი, აბრეშუმის ძაფი, 

ოქრომკედი, ვერცხლმკედი, 

დიამეტრი 16 სმ, სიმაღლე 8 სმ. სხ–2921 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

1938

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3917 სახვითი ხელოვნება საერო ნაქარგობის  ნიმუში – 

თავსაკრავი

XVIII 

საუკუნე

აბრეშუმი, აბრეშუმის ძაფი, 

მალათინი,

 117X5 სმ. სხ–2922 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

1537

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3918 სახვითი ხელოვნება საერო ნაქარგობის ნიმუში – 

სუზანი

XVIII 

საუკუნე

ბამბის ქსოვილი, აბრეშუმი, 

აბრეშუმის ძაფი, მალათინი, 

146,8X99 სმ. სხ–2923 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

2557

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3919 სახვითი ხელოვნება საერო ნაქარგობის ნიმუში – 

სუზანი

XVIII 

საუკუნე

ბამბის ქსოვილი, აბრეშუმის 

ძაფი, მალათინი, 

133,5X129 სმ. სხ–2924 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 630

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3920 სახვითი ხელოვნება საერო ნაქარგობის ნიმუში – 

ჩალათა

XIII 

საუკუნე

.

სელის ქსოვილი, აბრეშუმის 

ძაფი, ვერცხლმკედი, 

16X15,5 სმ. სხ–2925 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 320

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3921 სახვითი ხელოვნება საერო ნაქარგობის ნიმუში – ქისა XVIII 

საუკუნე

ოქრომკედი, აბრეშუმის 

ძაფი, 

6X4 სმ. სხ–2926 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

1299

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3922 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

საფლავის საფარებელი

1859 წ. აბრეშუმი, ხავერდი, 

აბრეშუმის ძაფი, 

ოქრომკედი, ვერცხლმკედი, 

ზეზი, 

 148X93 სმ. სხ–2927 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

3669

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3923 სახვითი ხელოვნება საეკლესიო ნაქარგობის ნიმუში – 

საფლავის საფარებელი

XVIII 

საუკუნე

მაუდი,  ოქრომკედი, 

ვერცხლმკედი, აბრეშუმის 

ძაფი,  

177,5X110,2 სმ. სხ–2928 სემ–ხელოვნების 

მუზეუმი, 

საინვ. 

№სხმ/ნ 

3266

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3924 არქეოლოგიური საბეჭდავი ბეჭედი ძვ. წ. V 

საუკუნე

, 

ვანი ოქრო ფარაკი – 1,8X1,7 სმ, ბეჭედი 

–2,0X2,3 სმ, წონა – 4,56 გრ.
№003195 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

სეიფი,

 საინვ. 

№გლ. 1239

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3925 არქეოლოგიური საბეჭდავი ბეჭედი ძვ. წ. IV 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ვანი ოქრო ფარაკი – 1,5X0,8 სმ, რგოლის 

–1,8X2,0 სმ, წონა – 4,75 გრ.
№003196 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

სეიფი, 

საინვ. 

№გლ. 1195

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3926 არქეოლოგიური საბეჭდავი ბეჭედი ძვ. წ. IV 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ვანი ოქრო ფარაკი –1,9X0,8 სმ, ბეჭდის 

სიმაღლე – 2,1 სმ, წონა – 7,85 

გრ.

№003197 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

სეიფი, 

საინვ. 

№გლ. 1193

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3927 არქეოლოგიური საბეჭდავი ბეჭედი ძვ. წ. IV 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ვანი ოქრო ფარაკი – 1,7X0,9 სმ, ბეჭდის 

სიმაღლე – 2,2 სმ, წონა – 4,99 

გრ.

№003198 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

სეიფი, 

საინვ. 

№გლ. 1194

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3928 არქეოლოგიური საბეჭდავი ბეჭედი ძვ. წ. IV 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ვანი ოქრო  ფარაკი – 1,4X0,7 სმ, ბეჭედი – 

1,6X1,7 სმ, წონა – 2,89 გრ.
№003199 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

სეიფი, 

საინვ. 

№გლ. 1196

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3929 არქეოლოგიური საბეჭდავი ინტალიო ძვ. წ. IV 

საუკუნ

ის I 

ნახევარ

ი

ვანი ოქრო, ქარვა საბეჭდავი – 0,9X0,8X0,6 სმ, 

წონა – 2,42 გრ.
№003200 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

სეიფი, 

საინვ. 

№გლ. 1197

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3930 არქეოლოგიური საბეჭდავი ბეჭედი ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ვანი ოქრო ბეჭდის სიმაღლე – 2,3 სმ, 

ფარაკის დიამეტრი – 1,8 სმ, 

წონა – 6,39 გრ.

№003201 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

სეიფი,

 საინვ. 

№გლ. 861

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14



3931 არქეოლოგიური საბეჭდავი ბეჭედი ძვ. წ. IV 

საუკუნე

ვანი ოქრო ბეჭდის სიმაღლე – 2,1 სმ, 

ფარაკის დიამეტრი – 2,0 სმ, 

წონა – 6,19 გრ.

№003202 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

სეიფი, 

საინვ. 

№გლ. 862

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3932 არქეოლოგიური მედალიონი კამეოთი II ს. ახალდაბა, 

ახმეტის რაიონი
ოქრო, გრანატი, მინა, მედალიონის დიამეტრი – 5,4 

სმ, კამეო –3,1X2,2 სმ, წონა – 

25,01 გრ.

№003203 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

სეიფი, 

საინვ. 

№გლ. 855

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3933 არქეოლოგიური ყელსაბამი ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეულის 

II 

ნახევარ

ი

კახეთი, შირაქის 

ველი
ოქრო ასხმის სიგრძე – 70 სმ, წონა – 

15,43 გრ.
№003204 სემ–ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი, 

საინვ. 

№52–987:1

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3934 არქეოლოგიური სამაჯური (2 ერთეული) ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეულის 

II 

ნახევარ

ი

კახეთი ვერცხლი 7,5X7 სმ, წონა – 57,58 გრ და 

63,78 გრ.
№003205 სემ–ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი,

 საინვ. 

№4–2003:67

,68

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3935 არქეოლოგიური მძივები (62) ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეულის 

II 

ნახევარ

ი

 გარე კახეთი ვერცხლი სიგრძე – 0,8 სმ, მაქს. 

დიამეტრი – 0,4 სმ, წონა – 41,95 

გრ.

№003206 სემ–ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი, 

საინვ. 

№6–979:110

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3936 არქეოლოგიური საკინძი ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეულის 

II 

ნახევარ

ი

ქვემო ქართლი, 

თრიალეთი
ოქრო, სპილენძი სიგრძე – 7 სმ, სიგანე – 3,5 სმ,  

წონა – 2,39 გრ.
№003207 სემ–ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი, 

საინვ. 

№1–995:5

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3937 არქეოლოგიური რგოლი (2 ერთეული) ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეულის 

II 

ნახევარ

ი

კახეთი ოქრო  დიამეტრი – 1,7 სმ, წონა – 3,41 

გრ.
№003208 სემ–ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი, 

საინვ. 

№1–995:5

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3938 არქეოლოგიური რგოლი (5 ერთეული) ძვ. წ. III 

ათასწლ

ეულის 

II 

ნახევარ

ი

კახეთი ოქრო დიამეტრი – 1,7 სმ, წონა – 3,41 

გრ.
№003209 სემ–ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი,

 საინვ. 

№1–995:6

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3939 არქეოლოგიური საკინძი (3 ერთეული) ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის I 

ნახევარ

ი

 ქვემო ქართლი, 

თრიალეთი
ოქრო, ვერცხლი, სარდიონი  სიგრძე – 7,8 სმ, მაქს. 

დიამეტრი – 1,4 სმ, საერთო 

წონა – 17,46 გრ.

№003210 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი, 

საინვ. 

№9–63:976, 

977,1307

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3940 არქეოლოგიური შტანდარტის ნაწილი (3 

ერთეული)

ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის I 

ნახევარ

ი

კახეთი ოქრო ზომა – 4,1X3,3სმ, წონა – 5,6 გრ, 

5,56 გრ და 5,75 გრ.
№003211 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი, 

საინვ. 

№139–975:1

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3941 არქეოლოგიური გარსაკრავი (2 ერთეული) ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის I 

ნახევარ

ი

ქვემო ქართლი, 

დმანისის 

რაიონი

ოქრო სიგრძე – 9,5 სმ და 9,0 სმ, 

სიგანე– 5,0 სმ და 5,2 სმ, წონა – 

8,87 გრ და 9,13 გრ.

№003212 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი, 

საინვ. 

№78–987:1

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3942 არქეოლოგიური სარწყული ძვ. წ. II 

ათასწლ

ეულის I 

ნახევარ

ი

ქვემო ქართლი, 

თრიალეთი
ოქრო, ვერცხლი, უჟანგავი 

ფოლადი

ზომა 14X12 სმ, წონა – 215 გრ. №003213 სემ–ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი,

 საინვ. 

№9–63:974

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14



3943 არქეოლოგიური საკინძი ძვ. წ. VII-

VI სს., 

შიდა 

ქართლი

ურბნისის 

სამაროვანი
ოქრო სიგრძე 5,5 სმ, წონა – 12,35 გრ. №003214 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი, 

საინვ. 

№1–61:3488

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3944 არქეოლოგიური საყურე (2 ერთეული) ძვ. წ. V 

საუკუნე

აღ. 

საქართველოს 

მთიანეთი, 

ყაზბეგის განძი

ოქრო ზომა – 6,4X2,9 სმ, წონა: 13,90 

გრ და 13,41 გრ.
№003215 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი, 

საინვ. 

№ККМ- 

323,324

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3945 არქეოლოგიური ხვია (10 ერთეული) ძვ. წ. V 

საუკუნე 

აღ. 

საქართველოს 

მთიანეთი, 

ყაზბეგის განძი

ოქრო ზომა – 2,4X2,6 სმ, წონა: 5,65 

გრ, 5,32 გრ, 8,53 გრ, 5,65 გრ, 

7,30 გრ, 7,26 გრ, 6,85 გრ, 2,17 

გრ, 2,73 გრ, 9,48 გრ.

№003216 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი,

 საინვ. 

№ККМ- 311-

320

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3946 არქეოლოგიური დასაკერებელი ფირფიტა (6 

ერთეული)

ძვ. წ. V 

საუკუნე

 აღ. 

საქართველოს 

მთიანეთი, 

ყაზბეგის განძი

ოქრო  სიგრძე (მაქს.) – 4,6 სმ, სიგანე 

(მაქს.) – 5,2 სმ, (1,21 გრ, 1,25 

გრ, 1,38 გრ, 1,60 გრ, 1,14 გრ, 

1,35 გრ, საერთო წონა – 7,97 

გრ).

№003217 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი, 

საინვ. 

№ККМ- 327-

332

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3947 არქეოლოგიური დიადემა ძვ. წ. VII-

VI სს., 

დას. 

საქართველოს 

მთიანეთი, რაჭა 

(ბრილის 

სამაროვანი)

ვერცხლი დიამეტრი – 20,5 სმ, წონა – 76 

გრ.
№003218 სემ– ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმის 

ძვირფასი ლითონების 

ფონდი, 

საინვ. 

№133–975:6

4

მინისტრის ბრძ. 

№03/35

04.02.14

3948 სახვითი ხელოვნება, 

მემორიალური

რ. მირზაშვილი მაჰმუდის კოსტიუმი კ/ფ 

,,მამლუქი“

1958 წ.  ქ. თბილისი, 

საქართველო
მაუდი, ოქროს ძაფი, 

კილიტები, ხელოვნური 

თვლები; 

სიგრძე 54 სმ, საგანე 104 სმ. სხ–2929 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

მემორიალური და 

ხელოვნების ნიმუშთა 

ფონდი, 

საინვ. 

№მ–459.

მინისტრის ბრძ. 

№03/61

12.03.14

3949 სახვითი ხელოვნება, 

მემორიალური

შაჰ–აბასის კოსტიუმი კ/ფ 

,,გიორგი სააკაძე“

1943 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ატლასი, აბრეშუმი, ფარჩა, 

ხელოვნური თვლები, 

ლითონის ორნამენტები, 

ხელოვნური მარგალიტები, 

კილიტები, ფარშევანგის 

ბუმბული; 

სიგრძე - 142 სმ, სიგანე - 205 სმ. სხ–2930 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

მემორიალური და 

ხელოვნების ნიმუშთა 

ფონდი, 

საინვ. 

№მ–836.

მინისტრის ბრძ. 

№03/61

12.03.14

3950 სახვითი ხელოვნება, 

მემორიალური

 რ. მირზაშვილი მაჰმუდის კოსტიუმი კ/ფ 

,,მამლუქი“

1958 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ატლასი, ხავერდი, 

კილიტები, იოტები; შიდა 

ჩასაცმელი: 

სიგრძე – 108 სმ, სიგანე – 164 

სმ, მოსაცმელი: სიგრძე – 133 

სმ, სიგანე – 216 სმ.

სხ–2931 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

მემორიალური და 

ხელოვნების ნიმუშთა 

ფონდი, 

საინვ. 

№მ–837.

მინისტრის ბრძ. 

№03/61

12.03.14

3951 სახვითი ხელოვნება, 

მემორიალური

ოსმალური კოსტიუმი XIX 

საუკუნე

თურქეთი ხავერდი, ოქროს ძაფი, 

ბამბის ქსოვილი (შიდა 

მხარე); 

სიგრძე 48 სმ, სიგანე – 84 სმ. სხ–2932 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

მემორიალური და 

ხელოვნების ნიმუშთა 

ფონდი, 

საინვ. 

№მ–616.

მინისტრის ბრძ. 

№03/61

12.03.14

3952 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სინოპი. ვიწრო 

ქუჩა. აზიური თურქეთი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20.4X17 სმ; №003219 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/192

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3953 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ცხენზე 

ამხედრებული ქალები 

ბორჩალოდან.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 16.8X22.8 სმ; №003220 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/283

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3954 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. აისორი ქალი 1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 5.7X9 სმ; №003221 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/307

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3955 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სპარსელი 

ბაიადერი

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 6X9 სმ; №003222 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/310

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3956 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სოხუმის ოლქი. 

მყინვარი მდინარე კლიჩზე

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13.5x19.8 სმ; №003223 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/351

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14



3957 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კერჩი. ბაზრის 

მოედანი და კიბე 

მითრიდატთან.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 16.5x22.3 სმ №003224 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/409

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3958 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ბათუმი, 

ქალაქის ნავსადგომი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 16x20.6 სმ; №003225 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/427

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3959 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კისლოვოდსკი. 

დაბრუნება ბერმამუტიდან.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13.5x19.5 სმ; №003226 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/470

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3960 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. არდაგანი. 

ჰოსპიტალის სამეურნეო 

ნაწილი. უკან ტამანცევის  № 150-

ე ბანაკი. მარვნივ ერევნის 

ბანაკის ნაწილი. მოშორებით 38-

ე საარტილერიო ბრიგადის მე-3 

და მე-5 ბატალიონები.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21.1x27.1 სმ; №003227 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/520

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3961 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი.ორპირი. ხიდი 

ნავებზე, თურქეთის ომის დროს, 

1877 და 78 წწ.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21x28 სმ; №003228 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/547

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3962 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ართვინი. 

ნავები მდინარე ჭოროხზე.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 19.1x25.4 სმ; №003229 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/549

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3963 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ავადმყოფთა 

და დაჭრილთა გადაყვანა 41-ე 

ქვეითი დივიზიის მოძრავი 

ლაზარეთიდან. მუხა-ესტატ, 1 

ივნისი, 1878 წ.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20.7x26.7 სმ; №003230 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/608

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3964 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. საქართველოს 

სამხედრო გზა. კაიშაურის ველი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21.7x29.2 სმ №003231 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/622

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3965 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისელი 

მეაბანოვეები.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 9.4x7.4 სმ №003232 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/729

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3966 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისელი 

მეაბანოვეები.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 10x7.6 სმ №003233 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/733

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3967 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისელი 

მეაბანოვეები.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 9.7x7.5 სმ №003234 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/741

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3968 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტრაპეზუნდი. 

ძველი ხიდი დეგერმენ-დერე.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 24.8x31.8 სმ №003235 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/896

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3969 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ოზურგეთი. 

ადგილობრივი სამხედროები 

ვარჯიშის დროს.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 22x29 სმ №003236 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/900

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3970 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ბარცხანის 

ხიდი. დაჟანგული 

რეზერვუარების ხედი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20.5x25.7 სმ №003237 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1031

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3971 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ჩამოსასხმელი 

სახელოსნო.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21.1x26.5 სმ №003238 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1049

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3972 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

ქალაქის შემოგარენი 

ავლაბრიდან.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 15.2x21.4 სმ №003239 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1096

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3973 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. თათარი ბეკი. 1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი)  5.7x9 სმ №003240 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1173

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14



3974 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

ა.ს.პუშკინის ძეგლის გახსნა.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21x26.4 სმ №003241 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1226

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3975 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სპარსელი 

დერვიშები.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 9.2x10 სმ №003242 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1280

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3976 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. დალაქი. 1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 10x6.7 სმ №003243 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1292

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3977 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. 

კონსტანტინოპოლი. წმ. სოფიას 

მეჩეთი.ხედი გარედან.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 14x21.5 სმ №003244 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1320

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3978 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სურამის 

გვირაბი. მინისტრი პოსიეტის 

გამგზავრება გვირაბში, ქვედა 

გალერეაში აფეთქების 

განსახორცილებლად, 13 

ოქტომბერი 88 წ.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13.2x19.1 სმ №003245 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1408

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3979 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ქართველი 

ძიძა.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 10.3x6.2 სმ №003246 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1423

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3980 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ყუბანის ოლქი. 

კარტ-ჯურთის აული. 

ყარაჩაული ნაციონალური ცეკვა.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13.3x19 სმ №003247 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1537

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3981 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სპარსეთის შახი 

ნასრედინი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20.5x15.8 სმ №003248 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1545

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3982 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სურამის 

გვირაბი. ბეგლეთი. გზის 

დაგეგმვა ქვედა გალერეის 

მიმართულებით. ინჟინრები: 

პატრისოვი, ბილერი და 

დარაგანი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 24.2x33.4 სმ №003249 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1547

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3983 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ყუბანის ოლქი. 

ეკიარა-სირთი. იალბუზისა და 

ყარაჩაევის კოშის ხედი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13.4x19.3 სმ №003250 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1573

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3984 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. მალოროსიელი 

გოგონა.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13.5x10 სმ №003251 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1594

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3985 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. თურქი. 1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 8.9x6 სმ №003252 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1607

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3986 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სპარსელი 

საჭურისები.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 9.7x7 სმ №003253 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1617

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3987 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. თურქი 

მოცეკვავე ქალი

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 9.5x6.7 სმ №003254 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1637

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3988 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ქართველი 

ქალი ტასიკო

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 9.7x6.8 სმ №003255 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1808

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3989 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. თურქი 

დერვიში.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 10.2x7.8 სმ №003256 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1898

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3990 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კინტო. 1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 9x5.7 სმ №003257 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/1907

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14



3991 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. პიატიგორსკი. 

მ.ი.ლერმონტოვის ძეგლის 

გახსნა.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 14.1x19.4 სმ №003258 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/2046

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3992 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ყუბანის ოლქი. 

ეკატერინოდარი. კუმიაკინას 

ქარის წისქვილი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20.1x26.5 სმ №003259 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/2192

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3993 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. აღმოსავლური 

აბანოები. ზეწრის მიწოდება 

გასვლისას.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21.1x16.1 სმ №003260 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/2364

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3994 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ბაქო. 

სანაპიროს ხედი 

მართლმადიდებლური 

სასაფლაოდან.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 19.6x25.3 სმ №003261 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/2371

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3995 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. დერვიში. 1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 24x18 სმ №003262 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/2437

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3996 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სპარსელი 

დერვიში.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21.3x16.9 სმ №003263 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/2442

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3997 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ახუნდი 

(სპარსელი).

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 16.5x20.6 სმ №003264 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/2458

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3998 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სპარსეთი. 

თეირანი. სპარსელი ბავშვები.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 6.5x9.4 სმ №003265 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/2466

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

3999 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სპარსეთი. 

თეირანი. სპარსელი გოგონა.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 6.5x9.5 სმ №003266 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/2467

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4000 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. თეირანი. 

სპარსელი გოგონა.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 8x11.7 სმ №003267 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/2484

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4001 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. თეირანი. 

იმამის და.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13.6x10.1 სმ №003268 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/2522

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4002 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კავკასიის 

ქედის პანორამა იალბუზიდან.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 16.5x17 სმ №003269 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/3029

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4003 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კავკასიის 

სამხედრო გზა. მგზავრების 

დეზინფექცია მცხეთის 

სადგურზე.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13.5x19.9 სმ №003270 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/3045

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4004 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. საქართველოს 

სამხედრო გზა. გუდაური. გზის 

გაწმენდა პირველ ვერსტზე.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20.8x27 სმ №003271 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/3055

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4005 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. საქართველოს 

სამხედრო გზა. გუდაური. ქოხი 

გზის პირველ ვერსტზე.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21.8x29 სმ №003272 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/3061

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4006 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ნოვოროსიისკი. 

იალქნიანი გემი ქარიშხლის 

დროს, 2 ნოემბერი, 1888 წ.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 14.1x18.8 სმ №003273 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

3214

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4007 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ნოვოროსიისკი. 

ქვის ლოდების მომწოდებელი 

ორთქლმავალი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21.3x28 სმ №003274 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

3220

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4008 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

პავილიონი მუშტაიდში 

(ბუფეტი).

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20x26.8 სმ №003275 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/3320

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14



4009 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ქართველი 

ტუსაღები ბორკილებით.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13.6x10 სმ №003276 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/3346

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4010 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

ჩუღურეთი, მადათოვის 

კუნძული და ქალაქის მთავარი 

ნაწილი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 14.1x19.6 სმ №003277 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/3477

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4011 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

სასახლე, გოლოვინის 

პროსპექტი, ჰაუპტვახტი 

კალოუბნის ეკლესია.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20.8x26.1 სმ №003278 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/3500

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4012 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. თურქები. 1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 11x8 სმ №003279 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/3517

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4013 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

ალექსანდროვის ბაღი და მამა 

დავითის მთა.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20.6x26.7 სმ №003280 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

3543

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4014 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. აღმოსავლური 

აბანოები, აზიური მასაჟი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 11x13.5 სმ №003281 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/3600

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4015 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კასპიის ზღვის 

პირეთი. ავღანელი ბიჭი ზის 

სკამზე.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 16x11.8 სმ №003282 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

3823

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4016 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კასპიის ზღვის 

პირეთი. ბუხარის მინისტრი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20.8x16.1 სმ №003283 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

3825

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4017 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კასპიის ზღვის 

პირეთი. სამარყანდის ბაზრის 

მოედნის ხედი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 17.4x21.2 სმ №003284 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/3850

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4018 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. საქართველოს 

სამხედრო გზა. დარიალის 

ხეობა. კლდე ”ღმერთო 

გადაგვარჩინე”.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 28.2x21 სმ №003285 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

3963

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4019 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

მენახშირე, ნახშირის ტომრებით 

დატვირთული ცხენი და ვირები.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 17.1x21.2 სმ №003286 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

3968

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4020 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კასპიის ზღვის 

პირეთი. ასხაბადი. ბაზრის 

მოედანი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 17.1x22.2 სმ №003287 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/3987

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4021 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ქართველი 

მუსიკოსები ეროვნულ 

ტანსაცმელში.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) №003288 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/4095

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4022 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სოფელი არბო. 

ცეკვა ლეკური.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 17.9x23.9 სმ №003289 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/4096

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4023 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ეჩმიაძინი. 

სამრეკლო. ფრონტონის 

დეტალი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 19.5x25.5 სმ №003290 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/4102

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4024 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სოფელი არბო. 

ქვევრებით დატვირთული 

ურემი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 18.1x21.8 სმ №003291 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/4106

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4025 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კასპიის ზღვის 

პირეთის ოლქი. ბუჰარელი, 

ლითონის ჭურჭლის 

გამყიდველი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 12.7x16.7 სმ №003292 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/4139

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4026 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ნუხა. 

სეიფედინი. თათარი მამაკაცი 

არეშის ოლქიდან.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21x16.5 სმ №003293 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/4181

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14



4027 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სპარსეთი. 

თეირანი. ფალავნები 

(ნახევრადშიშველი მოჭიდავე-

აკრობატები).

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 16.3x20.9 სმ №003294 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/4260

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4028 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ყარსის 

რკინიგზა. ბამბაკის ხეობა. 

კოსტელის ჯგუფის გვირაბი 136-

ე ვერსტზე.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 28.2x37.8 სმ №003295 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/4305

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4029 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ყარსის 

რკინიგზა. დამტვრეული 

მატარებელი, 17 სექტემბერი, 

1899 წელი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 10.9x16.5 სმ №003296 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

4344

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4030 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

სასტუმრო ”კავკაზი”.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13.8x19.9 სმ №003297 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/4492

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4031 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

სიონის ქუჩა და სიონის ტაძრის 

სამლოცველო.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 14x20 სმ №003298 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

4748

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4032 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. საქართველოს 

სამხედრო გზა. უღელტეხილი 

და მთა ”მაიორშა”.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 12.2x16.4 სმ №003299 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/4763

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4033 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ”კრასნაია 

პოლიანა”, გზის მშენებლობის 

დაგეგმვა.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 22.4x16.6 სმ №003300 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

4783

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4034 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

ცეკვა ლეკური.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 24.1x18.2 სმ №003301 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/4872

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4035 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სამარყანდი. 

სართი ქალების ჯგუფი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 8x11 სმ №003302 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

4888

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4036 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ბათუმი. 

იალქნიანი გემი ზღვაში ავდრის 

წინ.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 12.7x18.2 სმ №003303 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/4998

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4037 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. დაღესტანი. 

ანტიკულელები

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13.9x10.9 სმ №003304 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

5030

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4038 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

ქალაქის ხედი ფუნიკულიორის 

სადგურიდან, მამა დავითი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 14.5x21.8 სმ №003305 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/5096

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4039 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ბაქო. ბალახანი. 

წყლისა და მაზუთის გაცემა 

ძმები ნობელების მომუშავე 

პერსონალისთვის.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21.3x27.7 სმ №003306 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/5241

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4040 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კავკასიის 

რკინიგზა. სურამის ციხის 

ნანგრევები.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 14.3x21.4 სმ №003307 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

5285

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4041 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კავკასიის 

რკინიგზა. ფოთის ჯებირი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20x24.5 სმ №003308 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

5429

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4042 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კასპიის ზღვის 

პირეთი. სამარყანდი. 

თემურლენგის საფლავი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 18.6x25 სმ №003309 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/5555

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4043 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სათაურის 

გარეშე

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 11.1x14.7 სმ №003310 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/5601

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14



4044 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. მუღანი. 

პეტროპავლოვკა. გლეხი კაცი და 

ქალი საველე სამუშაოებზე.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 14x21.5 სმ №003311 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/5650

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4045 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. მუღანი. 

პეტროპავლოვკა. ხორბლის 

აღება ამერიკული მანქანებით.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 15.5x20.5 სმ №003312 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

5669

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4046 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ოსი ქალები. 1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 9.1x7.5 სმ №003313 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6153

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4047 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. მოჭიდავე 

გლდანელი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 9.4x6.2 სმ №003314 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

6162

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4048 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. III 

კლასიკური გიმნაზია, 

გამამხნევებელი ვარჯიში.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21.8x29.5 სმ №003315 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6444

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4049 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კისლოვოდსკი. 

”კოლცო” მთა დეტალურად.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13.8x20.2 სმ №003316 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

6471

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4050 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კასპიის ზღვის 

პირეთი. სამარყანდი. ქარვასლა.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 17x22.7 სმ №003317 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6653

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4051 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

თათრის მოედანი, მეტეხის ციხე 

და ციციანოვის აღმართი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13.8x19.8 სმ №003318 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

6688

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4052 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სპარსეთი. 

მძინარე სპარსელი კაცი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 17.6x21.8 სმ №003319 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6689

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4053 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. 

ალექსანდროპოლი. ღირსების 

გორა, ძეგლები.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20.7x26.8 სმ №003320 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6706

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4054 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კარაკლისა. 

საეკლესიო დღესასწაული.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21x28.2 სმ №003321 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

6714

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4055 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. აბასთუმანი. 

სომხურ-გრიგორიანულ 

სასულიერო პირთა ლოცვა 

ადგილზე, სადაც დაკრძალულია 

მისი უდიდებულესობა 

უფლისწული გიორგი 

ალექსანდრეს ძე.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 13.2x19.9 სმ №003322 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

6723

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4056 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. 

კონსტანტინოპოლი. ახმეტის 

მეჩეთი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 16.6x20.1 სმ №003323 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6734

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4057 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. საქართველოს 

სამხედრო გზა. კალატოზი, 

გზისთვის ქვის მტვრევის დროს.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 14.5x20.7 სმ №003324 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

6739

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4058 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ბაქო. ქალაქის 

საერთო ხედი 

რეზერვუარებიდან.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21.3x28.4 სმ №003325 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6750

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4059 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ბაქო. ბიბი-

ეიბატი. ხანძარი ოგულევიჩის 

ნავთობმომპოვებელ საწარმოში.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 23.9x29.5 სმ №003326 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-2012/ 

6755

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4060 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ებრაელი 

ბავშვები ბუჰარიდან.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 11.5x14.6 სმ №003327 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6792

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14



4061 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კასპიის ზღვის 

პირეთი. სამარყანდი. მკურნალი 

მონუმენტი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 14.6x20.3 სმ №003328 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6803

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4062 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ბაქო. ძველი 

ციხე და ხანის სასახლე.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 18.7x24.3 სმ №003329 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6830

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4063 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. კასპიის ზღვის 

პირეთი. სამარყანდი. 

დანგრეული ქვის ხიდი 

აშენებული თემურლენგის მიერ, 

მდინარე ზარევშანზე.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20.1x25.4 სმ №003330 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6875

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4064 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ქვედა-გვარი. 

პოლკოვნიკ გოსნერის სამთო 

ბატალიონის 41-ე საარტილერიო 

ბრიგადა. ბანაკი სოფელ ქვედა-

გვარში.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 18.5x24.7 სმ №003331 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6918

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4065 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ხუცუბანი. 

მსროლელები სანგარში.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 17x21.2 სმ №003332 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6923

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4066 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ბათუმი. ყავის 

სახლი, ნავსადგომი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 20.3x26.4 სმ №003333 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6937

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4067 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. არალიხი. 

ადგილობრივი თამაში 

დამალობანა.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 24.1x32.5 სმ №003334 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/6983

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4068 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ბათუმი. 

მუშები გემიდან ტვირთის 

გადაზიდვის დროს.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 12.4x16.9 სმ №003335 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/7007

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4069 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

სამჭედლო.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 16.6x20.2 სმ №003336 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/7010

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4070 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ბათუმი. 

ჩინელები, ოჯახი ლაუ ჯონ ჯაუ.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 16.7x21.3 სმ №003337 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/7019

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4071 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ტიფლისი. 

აგურის ქარხანა: სპარსელები 

აგურის მომზადების დროს.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 17x20.6 სმ №003338 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/7035

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4072 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ქართველი 

ქალი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 14.7x9.6 სმ №003339 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/7103

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4073 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. თურქეთი. 

ბაზარი კონსტანტინოპოლში

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 17.1x22.5 სმ №003340 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/7108

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4074 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ბათუმი. 

უფლისწულ გიორგის ცხედრის 

გადასვენება ფრეგატზე.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 16.9x21.3 სმ №003341 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/7174

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4075 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ქუთაისი. 

ბაგრატის ტაძარი. დასავლეთის 

კედელი.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 25.8x19.5 სმ №003342 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/7178

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4076 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. 

ზუბალაშვილების უპოვართა 

სახლი. პალატა № 1.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ფოტო ქაღალდი (ალბუმენი) 21.7x28.6 სმ №003343 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№3-

2012/7189

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4077 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. სვანეთის 

ხედები.

1870-

1916 წწ.

საქართველო ტყავი, მუყაო, ფოტო 

ქაღალდი. 

ზომა: 48X35,5X6,5 სმ; წონა: 6,60 

კგ;
№003344 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№12-2012/8 სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14



4078 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ჩრდილო 

კავკასიის ხედები. მინერალური 

წყლები. პიატიგორსკი, 

ჟელეზნოვოდსკი და ესენტუკი

1870-

1916 წწ.

საქართველო ტყავი, მუყაო, ფოტო 

ქაღალდი. 

ზომა: 39X35,5X10,5 სმ. წონა: 

10.50 კგ;
№003345 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№12-

2012/72

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4079 დოკუმენტური დიმიტრი ერმაკოვი ფოტო ანაბეჭდი. ჩრდილო 

კავკასიის ხედები. მინერალური 

წყლები. კისლოვოდსკი

1870-

1916 წწ.

საქართველო ტყავი, მუყაო, ფოტო 

ქაღალდი. 

ზომა: 31X26X8,5 სმ. წონა: 4.90 

კგ;
№003346 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№12-

2012/73

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14

4080 დოკუმენტური გასაშლელი ფოტო კამერა. XIX 

საუკუნე

ხე, ტყავი, მინა, ლითონი  ზომა: 79x59x66 სმ; №003347 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№96-984/1-

2

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14 მემორიალური  და 

მეცნიერების, ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული

4081 დოკუმენტური გასაშლელი სტერეო ფოტო 

კამერა

XIX 

საუკუნე

ხე, ტყავი, მინა, ლითონი  ზომა: 32x24x20 სმ; №003348 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№1252 სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/97

30.06.14 მემორიალური  და 

მეცნიერების, ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული

4082 ეთნოგრაფიული საღვინე სურა XVIII 

საუკუნე

აღ. საქართველო ვერცხლი  სიმაღლე: 36 სმ; №003349 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი, 

№22–1924/5

.

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/129

04.08.14

4083 ეთნოგრაფიული საღვინე სურა 1840 წ. თბილისი ვერცხლი  სიმაღლე: 26,4 სმ; №003350 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

№100–1960/

1.

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/129

04.08.14

4084 ეთნოგრაფიული საღვინე სურა 1881 წ. თბილისი ვერცხლი სიმაღლე: 30,5 სმ; №003351 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

№70–1972/1

.

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/129

04.08.14

4085 ეთნოგრაფიული ღვინის სასმისი ,,აზარფეშა“ XIX 

საუკუნე

თბილისი ვერცხლი ტარის სიგანე: 2,3 სმ,  ტარის 

სიგრძე: 34,5 სმ.
№003352 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

№20–1926/1

.

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/129

04.08.14

4086 ეთნოგრაფიული ღვინის სასმისი ,,აზარფეშა“ XIX 

საუკუნე

 თბილისი ვერცხლი ტარის სიგანე: 1,2 სმ,  ტარის 

სიგრძე: 28 სმ
№003353 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

№63–1986/1

.

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/129

04.08.14

4087 ეთნოგრაფიული ღვინის სასმისი ,,აზარფეშა“ XIX 

საუკუნე

თბილისი ვერცხლი ტარის სიგანე: 1,3 სმ,  ტარის 

სიგრძე: 27,5 სმ
№003354 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

№2–1974/1. სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/129

04.08.14

4088 ეთნოგრაფიული ღვინის სასმისი ,,ყარყარა“ XIX 

საუკუნე

თბილისი ვერცხლი ტარის სიმაღლე: 29 სმ. №003355 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

№20–1989/1

.

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/129

04.08.14

4089 ეთნოგრაფიული ღვინის სასმისი ,,კულა“ XIX 

საუკუნე

 თბილისი ხე, ვერცხლი სიმაღლე: 30,5 სმ, სიგანე: 41 სმ. №003356 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

№31–1924/1

0.

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/129

04.08.14

4090 ეთნოგრაფიული ღვინის სასმისი  –  თასი 1902 წ. მთიულეთი, აღ. 

საქართველო;
ვერცხლი სიმაღლე: 6,5 სმ. №003357 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

№109–1959/

5.

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/129

04.08.14

4091 ეთნოგრაფიული საღვინე დოქი 1857 წ. თბილისი ვერცხლი  სიმაღლე: 16 სმ. №003358 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

№4–1959/3. სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/129

04.08.14

4092 ეთნოგრაფიული ღვინის სასმისი ,,ყანწი“ XIX 

საუკუნე

აღ. საქართველო რქა, ორი ცისფერი თვალი, 

ვერცხლი

სიმაღლე: 16 სმ. №003359 სემ–ს.ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს მუზეუმი,

№41–1969/1

.

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/129

04.08.14

4093 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მეარღნე ქალი“ 1995 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 33,5X34 სმ. სხ–2933 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–21–(8

4).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4094 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მისტიური კომპოზიცია“ ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 154X87 სმ. სხ–2934 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–13–(3

7).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14



4095 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,აბსტრაქტული კომპოზიცია“ ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 112X135 სმ. სხ–2935 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–14–(3

1).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4096 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მისტიური კომპოზიცია“ ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 180,5X120 სმ. სხ–2936 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–07–(2

6).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4097 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მისტიური კომპოზიცია“ ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 146X180 სმ. სხ–2937 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–17–(3

5).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4098 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მისტიური კომპოზიცია“ ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 63X70 სმ. სხ–2938 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–05–(1

).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4099 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მისტიური კომპოზიცია“ ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 202X152 სმ. სხ–2939 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–16–(3

2).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4100 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მისტიური კომპოზიცია“ ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 196X197 სმ. სხ–2940 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–12–(3

4).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4101 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მისტიური კომპოზიცია“ ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 201X140 სმ. სხ–2941 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–10–(2

4).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4102 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მისტიური კომპოზიცია“ ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 100X182 სმ. სხ–2942 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–15–(3

8).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4103 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მისტიური კომპოზიცია“ ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 150,5X150,5 სმ. სხ–2943 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–08–(3

6).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4104 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,გასეირნება ალუბლის ხის 

ჩრდილში“

1996 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 78X104,5 სმ. სხ–2944 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–01–(1

0).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4105 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,ლურჯი ტბა შავი ვეფხვის 

ჩრდილში“

2005 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 64X109 სმ. სხ–2945 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–02–(1

3).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4106 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,ზეპეტის პორტრეტი“ 2005–20

06 წწ.

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 76X65 სმ. სხ–2946 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–03–(6

).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4107 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მუშტაიდი – წითელი კორტეჟი. 

ხე–მარაო“

2005 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი  81X70,5 სმ. სხ–2947 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–04–(7

).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4108 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მსვლელობა ტახთან ერთად“ 1995 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 201X150 სმ. სხ–2948 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–11–(3

0).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4109 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მისტიური კომპოზიცია“ ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 200X150 სმ. სხ–2949 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–18–(2

8).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4110 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მისტიური კომპოზიცია“ ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 150X200 სმ. სხ–2950 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–19–(2

9).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4111 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მისტიური კომპოზიცია“ ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 148X200 სმ. სხ–2951 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–20–(4

4).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4112 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი ,,მისტიური კომპოზიცია“ ქ. თბილისი, 

საქართველო
ტილო, ზეთი 100X73 სმ. სხ–2952 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–06–(9

).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14



4113 სახვითი ხელოვნება ზულეიკა 

ბაჟბეუქ–მელიქოვი

,,გაიანე ხაჩატურიანის 

პორტრეტი“

1963 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ფირფიცარი, ზეთი 70X50 სმ. სხ–2953 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი, 

№დრ–09–(1

9).

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/173

19.09.14

4114 სახვითი ხელოვნება 

(გამოყენებითი 

ხელოვნება - 

მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

იტალიური სკოლა ვიოლინო           ეტიკეტი: 

Antonius Straდiuarius Cremonenfis 

Faciebat Anno 17... (ანტონიუს 

სტრადივარიუს კრემონენფის 

ფასიებატ ანნო 17...)

XVIII 

საუკუნე

ქვედა დეკა, გვერდხედი, 

სათავე - ნეკერჩხალი, ზედა 

დეკა - ნაძვი

ვიოლინო 4/4 (მთლიანი ზომა) 

ქვედა დეკის ზომები თაღის 

გასწვრივ: ზედა რკალის 

სიგრძე - 160 მმ. მინიმალური 

სიგანე - 108 მმ. მაქსიმალური 

სიგანე - 200 მმ. სიგრძე ქუსლის 

გარეშე - 355 მმ. ზედა დეკის 

ზომები თაღის გასწვრივ: 

ეფებს შორის მინიმალური 

მანძილი - 37 მმ. მანძილი ზედა 

ნაპირიდან ეფების ქვედა 

ამონაჭრამდე - 195 მმ. 

გვერდხედის ზომები: 

სიმაღლე ფოლაქთან - 30 მმ. 

სიმაღლე მარჯვენა ქვედა 

კუთხესთან - 29 მმ. სიმაღლე 

მარჯვენა ზედა კუთხესთან - 

28,5 მმ. სიმაღლე ყელის 

მარჯვენა ყუასთან - 28,5 მმ. 

სათავის ზომები: მინიმალური 

სიგანე - 10 მმ. მაქსიმალური 

სიგანე - 40 მმ. სათავის ქუსლის 

სიგანე - 26 მმ.

სხ-2954 ამჟამად დაცულია ქ. 

მოსკოვში, შვეიცარიის 

საელჩოს საქართველოს 

ინტერესების სექციის 

შენობაში (ყოფილი 

საქართველოს საელჩო). 

მის: ქ. მოსკოვი, მალი 

რჟევსკი შეს. №6.

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/72

23.04.2015

4115 სახვითი ხელოვნება, 

მემორიალური, 

პალეოგრაფიული 

,,ალ-ჰაყყად იბრაჰიმ 

ბენ უსმან ბენ ანვაიჰი“. 

,,იბრიამ ოსმანის ძემან, 

ანკვეისძემან“. კარებზე 

დატანილ ოსტატის 

სახელს მეცნიერები 

სხვადასხვა ვარიაციით 

კითხულობენ.

განჯის/განძის კარი 1062-63 

წწ.

ისტორიული 

ქალაქი 

განძა/განჯა 

(დღევანდელი 

აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა)

ლითონი (რკინა) 3,5X1,75 მეტრი სხ-2955 ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

გელათი. გელათის 

სამონასტრო კომპლექსი. 

დავით აღმაშენებლის 

კარიბჭის ინტერიერი

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/73

23.04.15

4116 სახვითი ხელოვნება პაბლო პიკასო ნიკო ფიროსმანაშვილის 

პორტრეტი

1972 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ოფორტი 16,5X10 სმ. სხ-2956 დედოფლისწყაროს 

მუნიციპალიტეტი. 

სოფელი მირზაანი, ნიკო 

ფიროსმანაშვილის 

სახელმწიფო მუზეუმი

საინვ. 

№2648.

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/74

23.04.2015

4117 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი მისტიური კომპოზიცია თბილისი ტილო, ზეთი 115 X 80 სხ-257 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი

დრ–22-(11) ბრძ. №2/244 11.09.15

4118 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი მისტიური კომპოზიცია თბილისი ტილო, ზეთი 28 X 20 სხ-258 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი

დრ–23-(22) ბრძ. №2/244 11.09.15

4119 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი მისტიური კომპოზიცია თბილისი ტილო, ზეთი 76 X 65 სხ-259 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი

დრ–24-(5) ბრძ. №2/244 11.09.15

4120 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი მისტიური კომპოზიცია თბილისი ტილო, ზეთი 115.5 X 55 სხ-260 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი

დრ–25-(116) ბრძ. №2/244 11.09.15

4121 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი მისტიური კომპოზიცია თბილისი ტილო, ზეთი 69.5 X 100 სხ-261 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი

დრ–26-(8) ბრძ. №2/244 11.09.15

4122 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი მისტიური კომპოზიცია თბილისი ტილო, ზეთი 90 X 120 სხ-262 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი

დრ–27-(15) ბრძ. №2/244 11.09.15

4123 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი  კომპოზიცია თბილისი ტილო, ზეთი 20 X 26.5 სხ-263 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი

დრ–28-(21) ბრძ. №2/244 11.09.15



4124 სახვითი ხელოვნება გაიანე ხაჩატურიანი კომპოზიცია თბილისი ტილო, ზეთი 26 X 20,4 სხ-264 საქართველოს თეატრის, 

მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის 

სახელმწიფო მუზეუმი

დრ–29-(75) ბრძ. №2/244 11.09.15

4125 მემორიალური ფრანჩესკო ანტომარკი ნაპოლეონ პირველის ნიღაბი 1833 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ბრინჯაო 52X40,5 სმ. №003360 დადიანების სასახლეთა 

ისტორიულ-

არქიტექტურული 

მუზეუმი 

ზიმ. 

22996/N 214    

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4126 სახვითი ხელოვნება სტავროთეკა (ჯვრის შესანახი 

ყუთი)

IX - X სს.  საქართველო ვერცხლი (84), 

თვალსამკაული, ხე. 

19X9,7სმ. 402,5გრ. სხ-2965 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18. 

საინვ.№308

9/გ.332

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4127 სახვითი ხელოვნება ხატი წმ. გიორგის XI-XII სს.  დას. 

საქართველო, 

რაჭა

ვერცხლი (84), ხე 30,5X33,4 სმ. 1441 გრ. სხ-2966 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№321

3/გ.498

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4128 სახვითი ხელოვნება ხატი წმ. გიორგის XI-XII სს. დას. 

საქართველო, 

იმერეთი

მარმარილო 58,5X43,5 სმ. სხ-2967 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№851

2

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4129 სახვითი ხელოვნება ხატი ჯვარცმის XI ს. დას. 

საქართველო, 

რაჭა

ვერცხლი (84), მინანქარი, 

თვალსამკაული, ხე. 

28,5X23,7 სმ. 1481 გრ. სხ-2968 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№309

8/გ.63

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4130 სახვითი ხელოვნება ჯვარი საწინამძღვრო XI ს. დას. 

საქართველო
ვერცხლი (84), 

თვალსამკაული, 

287.2 გრ სხ-2969 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№385

8/გ.582

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4131 სახვითი ხელოვნება ხატი მაცხოვრის XII-XIII ს. დას. 

საქართველო
ოქრო, მარგალიტი,ფერწერა, 

ხე. 

9X7 სმ. 78,7 გრ. სხ-2970 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№327

1/გ.77

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4132 სახვითი ხელოვნება ხატი მიქაელ მთავარანგელოზის XIII ს. დას. 

საქართველო, 

რაჭა

ვერცხლი, ფერწერა, ხე 103,5X75,3 სმ. 19.310 გრ. სხ-2971 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№314

7/გ.578

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4133 სახვითი ხელოვნება ხატი გაბრიელ 

მთავარანგელოზის

XIII ს. დას. 

საქართველო, 

რაჭა

ვერცხლი, ფერწერა, ხე 106,5X70,5 სმ. 15.532 გრ. სხ-2972 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№315

0/გ.575

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4134 სახვითი ხელოვნება ხატი  მთავარანგელოზების XIII ს. დას. 

საქართველო, 

რაჭა

ვერცხლი, ფერწერა, ხე 122X81 სმ. 16.450 გრ. სხ-2973 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№314

8/გ.579

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4135 სახვითი ხელოვნება ხატი  წმ. ნიკოლოზის XIII ს. დას. 

საქართველო, 

იმერეთი

ვერცხლი, მინანქარი, 

თვალსამკაული, ფერწერა, 

ხე. 

47,7X34,5 სმ. 1196 გრ. სხ-2974 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№319

9/გ.383

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4136 სახვითი ხელოვნება მამნე ოქრომჭედელი ჯვარი საკურთხევლის XVI ს. დას. 

საქართველო, 

იმერეთი

ვერცხლი 155X105 სმ. 2141 გრ. სხ-2975 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№324

8/გ.381

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4137 სახვითი ხელოვნება მამნე ოქრომჭედელი ბუდე ხატის XVI ს. დას. 

საქართველო, 

იმერეთი

ვერცხლი 22X17,5 სმ. 284,4 გრ. სხ-2976 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№308

0/გ. 331.

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4138 სახვითი ხელოვნება რაფაელ მონაზონი ხატი ღმრთისმშობლის 

”პალიასტომის”

XVI ს. დას. 

საქართველო, 

იმერეთი

ვერცხლი, თვალსამკაული, 

ფერწერა, ხე. 

135X92,5 სმ. სხ-2977 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№314

9/გ. 721.

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4139 სახვითი ხელოვნება გელათის 

საოქრომჭედლო 

სკოლა

ხატი -კარედი ღმრთისმშობლის XVI-XVIII 

სს.

 დას. 

საქართველო, 

იმერეთი

ვერცხლი, 

ოქრო,თვალსამკაული, 

125X85 სმ. სხ-2978 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№386

6/გ.725

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4140 სახვითი ხელოვნება ხატი  ღმრთისმშობლის 

”ბიჭვინთის”

XVII ს  დას. 

საქართველო
ოქრო, თვალსამკაული, 

რკინა.

 21,5X14,5 სმ.13399,2 გრ. სხ-2979 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№308

1/გ.58

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4141 სახვითი ხელოვნება კარი ლაშეს ეკლესიის XI - XII 

სს.

საქართველო ხე სიგრძე - 157 სმ; სიგანე - 72 სმ. სხ-2980 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№639

2/ B-923

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16



4142 სახვითი ხელოვნება კარი ქორეთის ეკლესიის XI ს. საქართველო ხე სიგრძე - 141 სმ; სიგანე - 92 სმ. სხ-2981 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№639

3/ B-924

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4143 სახვითი ხელოვნება მარტვილის ეკლესიის კარიM XVIII ს. საქართველო ხე სიმაღლე - 181 სმ; სიგანე - 70,5 

სმ
სხ-2982 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№ 

6391 / B-922

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4144 სახვითი ხელოვნება ფილა კანკელის  „ამაღლების“ 

კომპოზიციით

X ს. II 

ნახ.

დას. 

საქართველო, 

ზემო იმერეთი

მომწვანო ქვა- მერგელი 118x73x9 სმ. სხ-2983 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№309

3

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4145 სახვითი ხელოვნება სვანური სკოლა სანაწილე კარედი ხატი 

სახარებისეული სიუჟეტებით

XII-XIII 

სს.

დას. 

საქართველო
ხე, ლევკასი, ტემპერა, 59x44 სმ. სხ-2984 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№179

7/20

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4146 სახვითი ხელოვნება წმ. მთავარანგელოზ მიქაელის 

ხატი

XVII ს. დას. 

საქართველო, 

ლეჩხუმი

ხე, ლევკასი, ტემპერა, 58.5x41.8 სმ. სხ-2985 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№288

9/49

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4147 სახვითი ხელოვნება ფერწერული ტრიპტიქი 

დღესასწაულებით

XVII ს.  დას. 

საქართველო, 

რაჭა

ხე, ლევკასი, ტემპერა, ოქროს 

მელანი, ლაქი, 

54.5x27.5 სმ. სხ-2986 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№186

7/50

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4148 სახვითი ხელოვნება ხატი იკონოსტასის  

”მოციქულები”

XVIII ს. დას. 

საქართველო, 

ქუთაისი

ხე, ლევკასი, ტემპერა, ლაქი 69.5x68.5 სმ. სხ-2987 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№460

0/69/16

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4149 სახვითი ხელოვნება იოანე ჩიქვილაძე რაჭული სკოლა ხატი  წმ. გიორგი 1817 წ.  დას. 

საქართველო, 

რაჭა, სოფ. 

სომიწო

ხე, ვერცხლი, ლევკასი, 

ტემპერა  

79.5x57 სმ. სხ-2988 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№460

0/8/55

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4150 სახვითი ხელოვნება ხატი მაცხოვარი ქტიტორებით XVII ს. დას. 

საქართველო, 

სვანეთი

ხე, ლევკასი. ტემპერა 74x65 სმ. სხ-2989 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№460

0/66

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4151 სახვითი ხელოვნება სვანური სკოლა ჭედური ხატის მატრიცა - 

აღსაყდრებული  მაცხოვარი

XI ს. დას. 

საქართველო, 

იმერეთი

ბრინჯაო 22x12.5 სმ.  2.906 კგ. სხ-2990 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№251

0/122

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4152 სახვითი ხელოვნება ფერწერული ტილო - პატარა 

კახი

XVIII ს.  საქართველო ტილო, ზეთი 40.5x31 სმ. სხ-2991 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№536

1/31

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4153 სახვითი ხელოვნება ი. პაევსკი ფერწერული ტილო - 

მათხოვრები

XIX ს.   დას. 

საქართველო, 

ქუთაისი

ტილო, ზეთი 125x90 სმ. სხ-2992 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№822

4/163

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4154 სახვითი ხელოვნება ლ. გუდიაშვილი ფერწერული ტილო - ფრესკების 

ხატვა

XX ს. საქართველო ტილო, ზეთი, ლაქი 96x60 სმ. სხ-2993 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№534

9/19

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4155 სახვითი ხელოვნება გ. ზაზიაშვილი პორტრეტი - კონსტანტინე 

დადეშქელიანი

XX ს. საქართველო ფიცარი, ზეთი 79x61 სმ. სხ-2994 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№534

0/10

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4156 სახვითი ხელოვნება ე. ახვლედიანი პეიზაჟი - თელავი 1927 წ. საქართველო ტილო, ზეთი 50x45 სმ. სხ-2995 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№534

3/13

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4157 სახვითი ხელოვნება სოკოლოვი პორტრეტი - დას. საქართველოს 

ეპისკოპოსი გაბრიელი

XIX - XX 

სს.

დას. 

საქართველო, 

იმერეთი

ტილო,ზეთი, 33x24.5 სმ. სხ-2996 ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი, 

პუშკინის ქ. №18.

საინვ.№858

9/1/184

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/159

09.06.16

4158 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის ი. ვაკელი 

,,აპრაკუნე ჭიმჭიმელი"

1934 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, 

აკვარელი

29X16 სმ. სხ-2996 ა. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/399

17.11.2016

4159 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის ჰ. ბააზოვი 

,,მუნჯები ალაპარაკდნენ"

1932 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, 

აკვარელი

29,5X17 სმ. სხ-2997 ა. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/399

17.11.2016



4160 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის ჰ. ბააზოვი 

,,მუნჯები ალაპარაკდნენ"

1932 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, 

აკვარელი

30X20 სმ. სხ-2998 ა. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/399

17.11.2016

4161 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის უ. შექსპირი 

,,ოტელო"

1933 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, ფანქალი, ტუში 52,7X58,8 სმ. სხ-2999 ა. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/399

17.11.2016

4162 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის ი. ვაკელი 

,,აპრაკუნე ჭიმჭიმელი"

1934 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, 

აკვარელი

29,5X41,6 სმ. სხ-3000 ა. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/399

17.11.2016

4163 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის ს. 

მთვარაძე,,სურამის ციხე"

1933 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, აკვარელი 29X24,3 სმ. სხ-3001 ა. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/399

17.11.2016

4164 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი დეკორაციის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის ს. 

მთვარაძე,,სურამის ციხე"

1933 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, აკვარელი 24X21 სმ. სხ-3002 ა. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/399

17.11.2016

4165 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის ,,ჩატეხილი 

ხიდი"

1935 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, 

აკვარელი

29,5X19,5 სმ. სხ-3003 ა. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/399

17.11.2016

4166 სახვითი ხელოვნება პ. ოცხელი კოსტიუმის ესკიზი 

სპექტაკლისთვის ,,ჩატეხილი 

ხიდი"

1935 წ. ქ. თბილისი, 

საქართველო
ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, 

აკვარელი

29,5X39,5 სმ სხ-3004 ა. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/399

17.11.2016

4167 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე ბრეტანი 1921 წ. ქაღალდი, აკვარელი 14X28 სმ სხ-3005 ა. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/399

17.11.2016

4168 სახვითი ხელოვნება დ. კაკაბაძე პარიზის ჩანახატები 1920 წ. ქ. პარიზი, 

საფრანგეთი
ქაღალდი, სანგინა 23,5X18,5 სმ სხ-3006 ა. გელოვანის კერძო 

კოლექცია

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/399

17.11.2016

4169 სახვითი ხელოვნება 

(დეკორატიულ-

გამოყენებითი 

ხელოვნება)

იბნ მუჰამედ ალ ჰარავი დოქი 1181-

1182 წწ.

ირანი, ჰერათი თითბერი, სპილენძი, 

ვერცხლი

სიმაღლე - 39 სმ; პირის 

დიამეტრი - 5,3 სმ; მუცლის 

დიამეტრი - 20,5 სმ; ქუსლის 

დიამეტრი - 19 სმ

სხ-3307 სიმონ ჯანაშიას 

სახელობის საქართველოს 

მუზეუმი

საინვ.№19-

2008:32

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4170 სახვითი ხელოვნება 

(დეკორატიულ-

გამოყენებითი 

ხელოვნება)

უცნობი სათლი XIII ს. სირია ან ეგვიპტე თითბერი, ვერცხლი H-22 სმ სხ-3008 შალვა ამირანაშვილის 

სახელობის ხელოვნების 

მუზეუმი

საინვ.№სხმ

/აღ3682

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4171 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

მიმართულება) 

უცნობი „არღანი“ - „FRATI 8c G= 

SCHOENHAUSER ALLEE 73 BERLIN“

XIX 

საუკუნ

ის 

მეორე 

ნახევარ

ი

გერმანია ხე, ლითონი, ვერცხლი, 

საღებავი

სგ.-59 სმ; სიგ.-57 სმ. №003361 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№5. 

ს.№10

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4172 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

მიმართულება) 

უცნობი „არღანი“-“FRATI 8c G= 

SCHOENHAUSER ALLEE 73 BERLIN“

XIX 

საუკუნ

ის 

მეორე 

ნახევარ

ი

გერმანია ხე, ლითონი სგ.-59 სმ; სიგ.-57 სმ. №003362 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№5. 

ს.№11

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4173 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

მიმართულება) 

უცნობი „არღანი“ - „НЕЧАДА БАЛКОВСКАЯ 

№191“. Одесса

XIX 

საუკუნ

ის 

მეორე 

ნახევარ

ი

გერმანია ხე, ლითონი სგ.-55 სმ; სიგ.-32 სმ; სიმ.-48 სმ. №003363 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№5. 

ს.№12

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4174 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

მიმართულება) 

ივანე სულიმენკო „არღანი“-“ СУЛИМЕНКО II ЛИНIЯ 

№26. НАХИЧЕВАНЬ

1918 წ. დონის როსტოვი ხე, ლითონი, ვერცხლი სგ.-53 სმ; სიგ.-40 სმ. №003364 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№5. 

ს.№17

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4175 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

უცნობი გარმონი 1940-

იანი 

წლები

ქ. ტულა ხე, ლითონი, პლასტმასი, 

ქაღალდი, მუყაო

სგ.-33 სმ; სიგ.-32 სმ. №003365 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3

1. ს.№213

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17



4176 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

უცნობი გარმონი 1920-

იანი 

წლები

ქ. თბილისი ხე, ლითონი, მუყაო, ტყავი, 

პლასტმასი

სგ.-35 სმ; სიგ.-35 სმ. №003366 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№9

4. ს.№279

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4177 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

უცნობი გარმონი XX 

საუკუნ

ის 

დასაწყი

სი

გერმანია ხე, მუყაო, ლითონი, ტყავი, 

სადაფი

სგ.-23 სმ. სიგ.-29 სმ. №003367 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№1

15. ს.№300

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4178 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

უცნობი გარმონი (რაჭული) საქართველო ხე, ლითონი, მუყაო, ტყავი სგ.-25 სმ; სიმ.-29 სმ; სიგ.-15 სმ. №003368 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3

74. ს.№662

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4179 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

გრამაფონი XX 

საუკუნ

ის 

დასაწყი

სი

ამერიკა ხე, ლითონი სგ.-31,5 სმ; სიგ.31,5 სმ; 

რუპორის სგ.-60,5 სმ.
№003369 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№1

54 ს.№345

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4180 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

დაირა ხე, ტყავი, სადაფი, ლითონი დიამეტრი - 37 სმ. №003370 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№4

9. ს.№234

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4181 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

უცნობი დიპლიპიტო 1920-

იანი 

წლები

კახეთი, 

საქართველო
თიხა, ხბოს ტყავი სგ.-58. 18 სმ. №003371 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№8

8. ს.№273

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4182 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

ტომას ედისონი ედისონის ფონოგრამა 1877 წ. ამერიკა ხე, ლითონი, პლასტმასი ფონ. სგ.-32 სმ; სიგ.-21 სმ; სიმ.-

13 სმ. რუპორის სგ..-41 სმ; 

დიამეტრი თავის -51 სმ; 

დიამეტრი ბოლოს - 6 სმ.

№003372 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3

72. ს.№660

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4183 სახვითი ხელოვნება 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

იაკობ შტაინერი ვიოლინი XVII ს. ავსტრია ხე, ნეილონის სიმები სგ.-54 სმ. კორპ. გარშემოწ. 

შუაში-27 სმ
სხ-3009 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№1

50 ს.№341

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4184 მემორიალური, 

ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი), სერგო 

ფარაჯანოვის ოჯახიდან

უცნობი ტომბაკი, დონბაკი, დომბაკი ან 

ზარბი tombak, donbak, dombak, 

 zarb 

ირანული 

/სპარსული 
თიხა, ტყავი, ზეთის 

საღებავი, თოკი

სიმაღ.-38 სმ. გარშემოწ.-80 სმ. 

46 სმ.
№003373 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№2

61 ს.№554

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4185 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

არტემ ხოჯოიანი თარი 1930-

იანი 

წლები

თბილისი, 

საქართველო
ხე სგ.-87 სმ. კორპ. გარშემოწერ. 

შუაში - 90 სმ.
№003374 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3

5 ს.№217

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4186 მემორიალური 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი), 

დადიანების ოჯახიდან; 

ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული

კალიოპე/კალიოპა XIX ს. გერმანია ხე, ლითონი, შუშა სგ.-83 სმ.; სიგ.-53 სმ. №003375 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№1

38 ს.№326

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4187 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

მიმართულება) 

ინგლისური ფირმა-“C. 

WHERTSTONE”

კონცერტინა XIX 

საუკუნ

ის 

დასაწყი

სი

ინგლისი ხე, მუყაო, ტყავი, ლითონი სგ.-18 სმ. №003376 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№9

3 ს.№278

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17 პნევმატურ-სარქველიანი, 

კლავიშიანი საკრავი

4188 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

მანდოლინა იტალია ხე, ლითონი, სადაფი №003377 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3

7 ს.№219

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4189 სახვითი ხელოვნება 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

უცნობი მანდოლინა - არფა - ციტრა XX 

საუკუნ

ის 

დასაწყი

სი

ამერიკა ხე, ლითონი სგ.-48,5 სმ. სიგ.-33 სმ. სხ-3010 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№1

08 ს.№293

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17



4190 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

მიმართულება) 

უცნობი მუსიკალური ზარდახშა. 

მექანიკური მუსიკალური 

საკრავი

XIX ს. შვეიცარია ხე, ლითონი სგ.-33 სმ. სიგ.-45 სმ. სიმაღ.-22 

სმ.
№003378 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№2

84 ს.№576

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4191 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

მიმართულება) 

მუსიკალური ყუთი XIX ს. 

(სავარა

უდოდ)

ხე, ლითონი სგ.-40 სმ. სუგ.-18 სმ. სიმაღ-12 

სმ.
№003379 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№2 

ს.№2

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17 ენიან-მოსაზიდი 

მუსიკალური საკრავი

4192 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

მიმართულება) 

უცნობი მექანიკური მუსიკალური 

საკრავი (ზარდახშა)

XIX 

საუკუნ

ის 

დასაწყი

სი

გერმანია ხე, ლითონი სგ.-52 სმ; სიგ.-17,5 სმ. №003380 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3

9 ს.№221

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4193 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

მიმართულება) 

ორკესტრიონი „BONAPARTE“ 

მუსიკალური კარადა

XIX 

საუკუნ

ის 

დასაწყი

სი

ხე, ლითონი, ფერადი შუშები სგ.-250 სმ.; სიგ.-116 სმ. №003381 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3 

ს.№3

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4194 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

მიმართულება) 

ოდესური წარმოება ორკესტრიონი „НЕЧАДА“, 

მუსიკალური კარადა

XIX ს. ხე, ლითონი, ფერადი შუშა, 

საღებავი

სგ.-214 სმ. სიგ.-98 სმ. №003382 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3 

ს.№4

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4195 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

მიმართულება) 

უცნობი ორკესტრიონი  ATLANTIC, 

მუსიკალური კარადა

XIX ს. ხე, ლითონი, სარკე სგ. -217 სმ. სიგ.-98 სმ. №003383 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3 

ს.№5

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4196 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

მიმართულება) 

უცნობი ორკესტრიონი -“Tonika”, 

მუსიკალური კარადა

XIX ს. ხე, ლითონი, შუშა, საღებავი სგ.-204 სმ. სიგ.- 78 სმ. №003384 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3 

ს.№6

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4197 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

კოლომნის 

პატეფონების ქარხანა

პატეფონი 1940-

იანი 

წლები

რუსეთი ხე, ლითონი, მაუდი, 

ხელოვნური ტყავი 

ყუთის სგ-41სმ. სიგ-29 სმ. 

სიმაღ-16 სმ.
№003385 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№6

8 ს.№253

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4198 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

უცნობი პატეფონი XIX 

საუკუნ

ის 

დასასრ

ული

რუსეთი ხე, ლითონი სგ-40 სმ. სიგ-38,5 სმ. სიმ-35 სმ. №003386 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№1

07 ს.№292

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4199 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

მიმართულება) 

პორტატული პიანინო (Patent 

Portable Piano).“ J.B.Cramer and Co. 

London.“

XIX 

საუკუნ

ის 

პირველ

ი 

ნახევარ

ი

ინგლისი ხე, სპილოს ძვალი სგ.-65 სმ. სიგ.-110 სმ.  №003387 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№4 

ს.№8

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4200 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

ინსტრუმენტი)

უცნობი პიანოლა 1930-

იანი 

წლები

გერმანია ხე, ლითონი 150 სმ. 74 სმ. 134 სმ. №003388 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3

35 ს.№623

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4201 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

უცნობი ფანდური 1900-

იანი 

წლები

საქართველო ხე, ლითონი, ვერცხლი სგ.-100 სმ. გარშემოწრ. კორპ. 

შუაში-43 სმ.   ბოლოში-29 სმ.
№003389 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3

18 ს.№607

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17



4202 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

ინსტრუმენტი)

უცნობი ფისჰარმონია დაახლო

ებით XIX 

საუკუნე

გერმანია სგ.-131 სმ. სიგ.-116 სმ. №003390 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№1 

ს.№1

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4203 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

ინსტრუმენტი)

უცნობი ფისჰარმონია 1950-

იანი 

წლები

გერმანია ხე, ლითონი, სპილოს ძვალი სგ- 90 სმ. სიგ-47 სმ. №003391 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№1

24 ს.№309

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4204 ტექნიკის ან 

მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

(მუსიკალური  

ინსტრუმენტი)

უცნობი ფისჰარმონია  XIX 

საუკუნ

ის 

მეორე 

ნახევარ

ი

გერმანია ხე, ლითონი, სპილოს ძვალი სგ-97 სმ. სიგ-88 სმ. №003392 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3

33 ს.№621

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4205 სახვითი ხელოვნება 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

უცნობი ფლეიტა XX 

საუკუნ

ის 

დასაწყი

სი

ჩეხეთი შავი ხე, სპილოს ძვალი, 

ლითონი   

სგ-73 სმ. გარშემოწრ-6 სმ. სხ-3011 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№1

16 ს.№301

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4206 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

უცნობი ქამანჩა XX 

საუკუნ

ის 

დასაწყი

სი

აღმოსავლური ხე, ლითონი. სადაფი. ცხენის 

ძუა

სგ-61 სმ. №003393 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№4

4 ს.№226

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4207 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

უცნობი ყანუნი (კანონ) ქიენუნ 1919 წ. ქ. სტამბული ხე, ლითონი, ტყავი სგ-75 სმ. სიგ-40 სმ.   №003394 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3

24 ს.№612

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4208 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

კაპიტონ ცანავა ჩონგური 1940-

იანი 

წლები

ზუგდიდი, 

საქართველო
ხე, ნეილონის სიმები სგ- 96 სმ. კორპ. გარშემოწრ. 

შუაში-64 სმ.
№003395 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№1

43 ს.№334

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4209 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი), 

მემორიალური

კაპიტონ ცანავა ჩონგური 1956 წ. ზუგდიდი, 

საქართველო
ხე. ნეილონის სიმები სგ-98 სმ. კორპ. 

გარშემოწრ.შუაში-60 სმ. 

ბოლოში- 31 სმ.

№003396 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№3

40 ს.№628

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4210 სახვითი ხელოვნება 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

უცნობი ციტრა გერმანია ხე, ლითონი სგ-52. სიგ. თავში-11 სმ. სიგ. 

ბოლოში-26სმ. სისქე-5 სმ.
სხ-3012 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№1

30 ს.№315

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4211 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

მაცაკ ბაბლუმოვი წიკო-წიკო (ბუზიკა) 1943-44 

წწ.

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ხე, ლითონი, ტყავი, სადაფი, 

მუყაო

სგ-12,5 სმ. სიგ- 10 სმ. №003397 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№2

65 ს.№558

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4212 ეთნოგრაფია 

(მუსიკალური 

ინსტრუმენტი)

მაცაკ ბაბლუმოვი წიკო-წიკო (ბუზიკა) 1943-44 

წწ.

ქ. თბილისი, 

საქართველო
ხე, ლითონი, ტყავი, სადაფი, 

მუყაო

სგ-11 სმ. სიგ- 8 სმ. №003398 ქართული ხალხური 

სიმღერის და საკრავების 

სახ. მუზეუმი

ძირ.შ.წ.№2

66 ს.№559

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4213 პალეოგრაფიული, 

სახვითი ხელოვნება

გიორგი ხუცესი 

(გადამწერი)

ოთხთავი XIII ს. ეტრატი 225X170 სმ. 211 ფურცელი №003399 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, ქართულ 

ხელნაწერთა ფონდი

A 

კოლექცია, 

A-18

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4214 პალეოგრაფიული იოანე მტბევარი/ 

თეოდორე 

(დამკვეთები) 

მრავალთავი X ს. ტბეთის 

მონასტერი
ეტრატი 385x300, 242 ფ. №003400 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, ქართულ 

ხელნაწერთა ფონდი

A 

კოლექცია, 

A-19

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4215 პალეოგრაფიული ოთხთავი XII ს.   ეტრატი 215x165; 210 ფ. №003401 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, ქართულ 

ხელნაწერთა ფონდი

A 

კოლექცია, 

A-27

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4216 პალეოგრაფიული სამოციქულო XIII ს. ეტრატი 235x170,  256 ფ. №003402 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, ქართულ 

ხელნაწერთა ფონდი

A 

კოლექცია, 

A-34

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4217 პალეოგრაფიული იოანე სინელი, კლემაქსი XIII ს. ეტრატი 240x164,  333 ფ. №003403 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, ქართულ 

ხელნაწერთა ფონდი

A 

კოლექცია, 

A-39

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17



4218 პალეოგრაფიული, 

სახვითი ხელოვნება

დეკანოზი იოანე 

(დამკვეთი)

ოთხთავი XIII ს. ეტრატი 240x195,  215 ფ. №003404 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, ქართულ 

ხელნაწერთა ფონდი

A 

კოლექცია, 

A-41

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4219 პალეოგრაფიული თვენი XIV ს. ეტრატი 215x170, 199 ფ. №003405 კ. კეკელიძის სახ. 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი, ქართულ 

ხელნაწერთა ფონდი

A 

კოლექცია, 

A-42

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4220 მემორიალური, ტექნიკის 

ან მრეწველობის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული

საბეჭდი დაზგა XX 

საუკუნ

ის 20-

იანი 

წლები

რკინა სიმაღლე-204 სმ; სიგანე-200 სმ. №003406 მოძვის საჯარო სკოლის ვ. 

ნოზაძის სასკოლო 

მუზეუმი

სააგენტოს გენ. 

დირექტორის 

ბრძ. №2/28

30.03.17

4221 დეკორატიულ-

გამოყენებითი  

ხელოვნება

სანათლავი  (ემბაზი) VI - VII 

სკ. 

ქვიშაქვა №003408 თიანეთის 

მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმი

02/32 12.06.18


