ქართული თეატრალური მასალა

ა
ანდღულაძე დათო
ღალატი, ჰ. პინტერი, რეჟ.: დათო ანდღულაძე, ახმეტელის თეატრი. 80წთ.
DVD. u 78; DVD. u 101; DVD u 255. DVD u 289. DVD u 531.
შენსკენ სავალი გზები, ლ. თაბულაშვილი, რეჟ.: დათო ანდღულაძე, მარჯანიშვილის
თეატრი DVD u 168.
ბედი ქართლისა, ნ. ბარათაშვილი, რეჟ.: დათო ანდღულაძე, სატ./თეატრი.
DVD u 170.
მეორედ მოსვლა ანუ ვიზიტი, ფრიდრიხ დიურენმატი, რეჟ.: დათო ანდღულაძე,
ახმეტელის თეატრი (სპექტაკლის დრო - ტელე-გადაც.) DVD u 534.

ალექსიძე დოდო
პეპო, გ. სუნდუკიანი, რეჟ.: დიმიტრი ალექსიძე, რუსთაველის თეატრი, 137წთ.
DVD u 167.
კვაჭი კვაჭანტირაძე, მ. ჯავახიშვილი, რეჟ.: დიმიტრი ალექსიძე, მარჯანიშვილის
თეატრი DVD. u 99

ანთაძე გია
ჩვენ ქვემორე ხელისმომწერნი, ალ. გელმანი, რეჟ.: გია ანთაძე, რუსთაველის თეატრი,
DVD u 169. DVD u 376.

აფაქიძე ნათელა
ძველმოდური კომედია, არბუზოვი, რეჟ.: ნათელა აფაქიძე, ტელე-სპექტაკლი
DVD. u 100

ანასაშვილი მანანა
ბნელ ოთახში, რეჟ.: მანანა ანასაშვილი, 1981, კინომსახიობთა თეატრი DVD. u 100
ალექსიძე გიორგი
ოსტატი და შეგირდი / Master and apprentice, რეჟ.: ირაკლი შენგელია, გიორგი
ალექსიძე, 1. ტანგოს ნაცვლად, მუსიკა: გია ყანჩელი, ქორეოგრაფი: გიორგი ალექსიძე;

2. ზიგზაგი, მუსიკა: არვო პიარტი, ქორეოგრაფი: ირაკლი შენგელია; 2006,
კინობალეტი, 16წთ. DVD u 287.
ასლამაზიშვილი საბა
მეტამორფოზები, ოვიდიუსის პოემის ‘მეტამორფოზები ანუ გარდასახვანის”
ინსპირაცია, რეჟ.: საბა ასლამაზიშვილი, ილიაუნის თეატრი DVD u 487.
აფაქიძე ირაკლი
ემიგრანტები, ს. მროჟეკი, რეჟ.: ირაკლი აფაქიძე, თეატრი ათონელზე (სპექტაკლის
დრო - ტელე-გადაც.) DVD u 534.

ბ
ბაგრატიონ-გრუზინსკი ნუგზარი
იოჰან სებასტიან ბახი, გ. დოჩანაშვილი, რეჟ.: ნუგზარ ბაგრატიონ-გრუზინსკი, ტელესპექტაკლი DVD. u 102

ბუკია
დარაბებს მიღმა გაზაფხულია, ლ. თაბუკაშვილი, რეჟ.: მ. ბუკია, რუსთავის თეატრი
DVD. u 102

ბეგიაშვილი ნოდარ
ეს არ უნდა მომხდარიყო, რეჟ.: ნინო შარაბიძე, თინა ჭაბუკიანი, ნოდარ ბეგიაშვილი,
ტელე-სპექტაკლი DVD.u. 100

ბერიკაშვილი გივი, ტელე/გადაც. 23წთ. DVD. u 78; DVD u 255. DVD u 531.

ბაქრაძე თემურ
ნიღბებს მიღმა, აკაკი ვასაძე, სატელევიზიო გადაცემა, რეჟ: თემურ ბაქრაძე.
DVD u 190.

ბათუმის საბავშვო ოპერა, პრინცესა ტურანდოტი, ჯ. პუჩინი, კ. გოცი, DVD u 289.
ბაღათურია ოთარ
მამაშვილობა, ოთარ ჩხეიძე, რეჟ.: ოთარ ბაღათურია, ლიტერატურული თატრი,
ოპერატორი: დ. გუჯაბიძე DVD u 322.

ბურბუთაშვილი ლილი
სამგვარი სიყვარული, აკ. წერეთელი, რეჟ.: ლილი ბურბუთაშვილი, რუსთაველის
თეატრი DVD u 386.
ბელთაძე დათო
შეშლილის წერილები, ნ. გოგოლი, რეჟ.: დათო ბელთაძე; დრამის რეჟისურა
(სამაგისტრო ნაშრომი), 2016. DVD u 463.
თვინიერი, ფიოდორ დოსტოევსკი, რეჟ.: დათო ბელთაძე, თეატრი რუსთაველის 19
(გლობუსი) DVD u 484.

ბალაძე ნატალია
უცნობი ქალის წერილები, შ. ცვაიგის ნაწ. მიხ., რეჟ.: ნატალია ბალაძე; დრამის
რეჟისურა (სამაგისტრო ნაშრომი), 2016. DVD u 464.

გ
გოძიაშვილი ვასო
ძველი ვოდევილები, ა. ცაგარელის, ა. წერეთელის, ქ. ბახუტიშვილის ნოველების
მიხედვით, რეჟ.: ვასო გოძიაშვილი, მარჯანიშვილის თეატრი, 1969, 105წთ.
DVD u 151; DVD u 228.
ძველი ვოდევილები, განახლებული დადგმის ავტორი ელენე ყიფშიძე,
მარჯანიშვილის თეატრი DVD.u. 105
გაწერელია შალვა
დარისპანის გასაჭირი, დ. კლდიაშვილი, რეჟ.: შალვა გაწერელია DVD u 172.
ირინეს ბედნიერება, დ. კლდიაშვილი, რეჟ.: შალვა გაწერელია, ტელე-სპექტაკლი
DVD u 377.
მუმუშა, რეჟ.: ვაკო კირკიტაძე, დ. ჯანელიძის სახელოსნო, საკურსო ნამუშევარი DVD
u 482.

გუჯაბიძე დავით
რამდენიმე სურათი თეატრის ცხოვრებიდან ანუ ინტერვიუ ჭოლასთან, რეჟ.: დავით
გუჯაბიძე, დოკუმენტური ფილმი. 78წთ. DVD u 14. DVD u78. DVD u 255.
DVD u 531.

როკვით განფენილი, სუხიშვილების ანსამბლი, რეჟ.: დავით გუჯაბიძე,
დოკუმენტური ფილმი DVD u 15.

გალაქტიონი, საუკუნის პორტრეტები DVD.u. 67

გეგეჭკორი გოგი
ძველი სამრეკლო, რეჟ.: გოგი გეგეჭკორი, რუსთაველის თეატრი DVD.u. 104

გვაზავა ბადრი
5 დღე უმუშევარი მსახიობის ცხოვრებიდან, რეჟ.: ბადრი გვაზავა, თავისუფალი
თეატრი DVD.u. 103. DVD u 290.

გაბრიაძე რეზო
ლოკომოტივი / Локомотив, რეჟ.: რეზო გაბრიაძე, 2007. მარიონეტების თეატრი
1.12წთ. საზღ. DVD u 165; DVD u 305. ქართ.DVD u 286.
სიმღერა ვოლგაზე (სტალინგრადის ბრძოლა) / Песня о Волге, რეჟ.: რეზო გაბრიაძე;
Театр Сатиры на Васильевском, 1996. მარიონეტები, 73წთ.
საზღ. DVD u 165. ქართ.DVD u 288.
გოგიშვილი ია
ჩუმი ღამე, ჰარალდ მიულერი, რეჟ.: ია გოგიშვილი, 2015, (სამაგისტრო ნაშრომი) DVD
u 395.
გოშაძე გაგა
ანტიგონე, ჟან ანუი, რეჟ.: გაგა გოშაძე, ილიაუნის თეატრი, (სპექტაკლის დრო - ტელეგადაც.) DVD u 509. DVD u 534.
გომართელი თამარ
მუდამ ერთად, ანკა ვისდეი, რეჟ.: თამარ გომართელი, ხელმძ.: გ. სიხარულიძე,
დრამის რეჟისურა, სამაგისტრო პროგრამა, 2017 DVD u 517.

გეწაძე ზურა
მეფე ლირი, უ. შექსპირი, რეჟ.: ზურა გეწაძე, კინომსახიობთა თეატრი DVD u 534.

დ

დოიაშვილი დავით
მაყურებლისთვის ამის ნახვა აკრძალულია, რეჟ.: დავით დოიაშვილი,
მარჯანიშვილის თეატრი DVD.u. 105; DVD u 233.
საშობაო ზღაპარი, რეჟ.: დავით დოიაშვილი, მუსიკისა და დრამის თეატრი
DVD u 172.
ჯინსების თაობა, დ. ტურაშვილი რეჟ.: დათო დოიაშვილი, 2001, თავისუფალი
თეატრი DVD u 290.
გაყრა, გ. ერისთავი, რეჟ.: დავით დოიაშვილი, მუსიკისა და დრამის თეატრი.
ოპერატორი: დ. გუჯაბიძე DVD u 320.
მარლენ დიტრიხი, რეჟ.: დავით დოიაშვილი, მუსიკისა და დრამის თეატრი
DVD u 337.
(შუა) ზაფხულის ღამის სიზმარი, უ. შექსპირი, რეჟ.: დათო დოიაშვილი, მუსიკისა და
დრამის თეატრი DVD u 479.

დოლიძე ქეთი
თავისუფალი წყვილი, დარიო ფო, რეჟ.: ქეთი დოლიძე, კინომსახიობთა თეატრი
DVD.u. 104. DVD u 285.
სამეფო ოჯახი, რეჟ.: ქეთი დოლიძე, კინომსახიობთა თეატრი DVD u 172.
ცოლ-ქმარი ბინას დაეძებს, მ. როშჩინი, რეჟ.: ქეთი დოლიძე, ტელე./სპექტაკლი DVD u
289.
უგემური ვახშამი, რეჟ.: ტ. უილიამსი, რეჟ.: ქათი დოლიძე, ტელე/სპექტაკლი
DVD u 336.
დღესასწაული, რეჟ.: ქეთი დოლიძე, ტელე-სპექტაკლი DVD u 339.
დილა მშვიდობისა 100 დოლარიანო, რეჟ.: ქეთი დოლიძე, თეატრი ათონელზე
(სპექტაკლის დრო - ტელე-გადაც.) DVD u 509.

დიდებულიძე ავთანდილ
უკანასკნელი ფოთოლი, ო’ ჰენრი, რეჟ.: ავთანდილ დიდებულიძე, ტელე/სპექტაკლი
DVD u 336.

ეF

ენუქიძე ანდრო
კაცია-ადამიანი, ი. ჭავჭავაძე, რეჟ: ანდრო ენუქიძე, რ. სტურუა, რუსთაველის
თეატრი, DVD u 150.
ზვავი, თუჯერ ჯუჯენოღლუ, რეჟ.: ანდრო ენუქიძე, ბათუმის თეატრი DVD u 415.
მაკბეტი, უ. შექსპირი, რეჟ.: ანდრო ენუქიძე, ბათუმის თეატრი DVD u 472.

ეგაძე ოთარ
საშობაო სიზმარი, ჩარლზ დიკენსი, რეჟ.: რ. სტურუა, ლ. წულაძე, ო. ეგაძე,
რუსთაველის თეატრი DVD u 388.
ძია ვანია, ა. ჩეხოვი, რეჟ.: ოთარ ეგაძე, (სპექტაკლის დრო - ტელე-გადაც.)
DVD u 534.

ეკლესიები. საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიები, დ/ფ DVD.u. 80

ელოშვილი სანდრო
ქეთო და კოტე, რეჟ.: ს. ელოშვილი DVD.u. 102

ერისიონი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი, 2009, 28 იანვარი DVD u 264.

ვ
ვარსიმაშვილი ავთო
სიკვდილის როკვა, ა.სტრინდბერგი, რეჟ.: ავთო ვარსიმაშვილი, სარდაფის თეატრი
DVD u 137. DVD u 338.
კომედიანტები, რეჟ.: ავთო ვარსიმაშვილი, თავისუფალი თეატრი DVD u 146
მექანიკური ფორთოხალი, ე. ბერჯერსის ნაწ. მიხ. რეჟ.: ავთო ვარსიმაშვილი,
თავისუფალი თეატრი, ოპერატორი: დ. გუჯაბიძე DVD u 322.
ვარიაციები თანამედროვე თემაზე, რ. სტურუა, ა. ვარსიმაშვილი, ლია ფოფხაძე, რეჟ.:
რ. სტურუა, ა. ვარსიმაშვილი, რუსთაველის თეატრი. DVD u 385.

ვოდევილი, ტელე/გადაც. “მეხსიერება” 35წთ, DVD.u. 78; DVD u 255. DVD u 531.

ვარაზი ავთო, დ/ფ DVD.u. 80
ვასაძე აკაკი
ნიღბებს მიღმა, აკაკი ვასაძე, რეჟ: თემურ ბაქრაძე. სატელევიზიო გადაცემა,
DVD u 190.
ველი-ზადე თურგაი
დათვი, ა, ჩეხოვი, რეჟ.: თურგაი ველი-ზადე, ხელმძ.: ალ. მრევლიშვილი, დრამის
რეჟისურა, სამაგისტრო პროგრამა, 2017 DVD u 516.

ზ

ზესტაფონის სახალხო თეატრი, პრემიერა, რეჟ. გიორგი ლევაშოვ თუმანიშვილი. დოკუმენტური ფილმი 49წთ. DVD.u. 67; DVD u 238.
ზაქარიაძე სერგო
სერგო ზაქარიაძე, რეჟ.: დიმიტრი ბათიაშვილი, 1971, დოკუმენტური ფილმი
DVD u 237.

თ
თუმანიშვილი მიხეილ
ჩვენი პატარა ქალაქი, თ. უაილდერი, რეჟ.: მიხეილ თუმანიშვილი, კინომსახიობთა
თეატრი. 147წთ. DVD. u 78; DVD u 255. DVD u 285. DVD u 531.
ჭინჭრაქა, ნახუცრიშვილი, რეჟ.: მიხეილ თუმანიშვილი, რუსთაველის თეატრი,
(ფრაგმენტები) DVD u 143. DVD u 290. DVD u 479 (ტელე -გადაც.: სპექტაკლის დრო).
ზაფხულის ღამის სიზმარი, შექსპირი, რეჟ.: მიხეილ თუმანიშვილი, კინომსახიობთა
თეატრი. DVD u 166.
დონ ჟუანი, ჟ. ბ. მოლიერი, რეჟ.: მიხეილ თუმანიშვილი, ტელე/გადაც. “მეხსიერება”
35წთ. . DVD. u 78; DVD u 255; DVD u 268. DVD u 531.
ბაკულას ღორები, დ. კლდიაშვილი, რეჟ.: მიხეილ თუმანიშვილი, კინომსახიობთა
თეატრი DVD u 172. DVD u 110. DVD u 285.

ხიდი, ა. ჩხაიძე, რეჟ.: მიხეილ თუმანიშვილი, გიორგი კახაბრიშვილი, ტელესპექტაკლი DVD.u.101. DVD u 290.
ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს, გ. ერისთავი, რეჟ.: მიხეილ თუმანიშვილი, გიორგი
კახაბრიშვილი, ტელე სპექტაკლი. DVD.u.99
გამჭოლი მოქმედება (მიხეილ თუმანიშვილი), რეჟ.: გიორგი ლევაშოვ-თუმანიშვილი,
დოკუმენტური ფილმი DVD u 239. DVD u 269.
ფედრა, ჟ. რასინი, რეჟ.: მ. თუმანიშვილი, რუსთაველის თეატრი, ფრაგმენტი (ზინა
კვერენჩხილაძე) DVD u 340.
გზაჯვარედინზე, ვ. როზოვი, რეჟ.: მ. თუმანიშვილი, ტელე-სპექტაკლი DVD u 414.

თაყაიშვილი სესილია, ტელე/გადაც. მეხსიერება, DVD.u 78; DVD u 255. DVD u 531.

თუშეთი. რა ლამაზია თუშეთი, დ/ფ DVD.u 80

თოდაძე გოგი
ეზოში ავი ძაღლია, კ. ბუაჩიძე, რეჟ. გოგი თოდაძე,Mმარჯანიშვილის თეატრი
DVD.u.107
დონ კიხოტი, რეჟ.: გოგი თოდაძე, მუსკომედიის ფაკულტეტი IIIკ. DVD.u.103.
DVD u 285.
ნეაპოლი მილიონერთა ქალაქი, ედუარდო დე ფილიპო, რეჟ.: გოგი თოდაძე,
მარჯანიშვილის თეატრი DVD.u.101. DVD u 287.

თეატრალური კოლაჟი, ნაწყვეტები სპე ქტაკლებიდან: ჭინჭრაქა, დონ-ჟუანი, ეზოში
ავი ძაღლია, ხანუმა, კავკასიური ცარცის წრე. პოეზია: გურამ საღარაძე და სხვ.
მღერიან მსახიობები, საახალწლო გადაცემა. DVD u 285.
თავაძე გიორგი
ნუგზარი და მეფისტოფელი, ლაშა ბუღაძე, რეჟ.: გიორგი თავაძე, ბათუმის თეატრი
DVD u 413.
საღამოს ბაღში როგორც ფერად სიზმარში, ირაკლი სამსონაძე, რეჟ.: გიორგი თავაძე,
ბათუმის თეატრი DVD u 415.

ი

იმედაძე მანანა
დაწინაურება, რეჟ.: მანანა იმედაძე, ტელე-სპექტაკლი DVD.u.107
სოფლის აშიკი, ნ. ლორთქიფანიძე, რეჟ.: მანანა იმედაძე, ტელე-სპექტაკლი
DVD.u.101. DVD u 288.
რუმბი, ნ. ლორთქიფანიძე, რეჟ.: მანანა იმედაძე, ტელე./სპექტაკლი DVD u 288.
ილია II, საქართველოს პატრიარქი, სატ/გადაც. მეხსიერება. 37წთ. DVD.u 67
ზურა ინანიშვილი
ქართველები მარინის თეატრში, რეჟ. ზურა ინანიშვილი კას. u.43

იადონის ამბავი, იადონას თეატრი, საბავშვო სპექტაკლი DVD u 285.
იოსელიანი რამაზ
მაგრამ რა მერე, რეჟ.: რამაზ იოსელიანი, ტელე./სპექტაკლი DVD u 286.
იმნაძე იოსებ
რევიზორი, ნ. გოგოლი, რეჟ.: იოსებ იმნაძე, გორის თეატრი DVD u 417.

ილიაუნის თეატრი
ნისლიან სეზონში, რეჟ.: დიანა ფატჰი, ილიაუნის თეატრი, ქართულ-ირანული
პროექტი DVD u 509.

კ
კუჭუხიძე მედეა
პროვინციული ამბავი, ლ. როსება, რეჟ.: მედეა კუჭუხიძე, მარჯანიშვილის თეატრი.
კას. 53 (ნაწყვეტი) DVD u 135. DVD u 261. DVD u 338. DVD u 479.
საქართველოს უკანასკნელი დედოფალი, რეჟ.: მედეა კუჭუხიძე, მარჯანიშვილის
თეატრი DVD.u. 105
საპოვნელა, რ. კლდიაშვილი, რეჟ.: მედეა კუჭუხიძე, მარჯანიშვილის თეატრი DVD.u.
103
ძველი ვალსი, რეჟ.: მედეა კუჭუხიძე, მარჯანიშვილის თეატრი DVD.u. 100
შიში, ა. ფინოგენოვი, რეჟ.: მედეა კუჭუხიძე, მარჯანიშვილის თეატრი DVD u 191.

შეყვარებულთა თვითმკვლელობა ციურ ბადეთა კუნძულზე, მონძაემან ჩიკამაცუ,
რეჟ.: მედეა კუჭუხიძე, მარჯანიშვილის თეატრი კას. 53; ნათელა ურუშაძის შესავალი
სიტყვა კას. 54;F
პრემიერა, ლ. როსება, რეჟ.: მედეა კუჭუხიძე, მარჯანიშვილის თეატრი. DVD u 375.
DVD u 479.

კაკულია იური
ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი, ო. იოსელიანი, რეჟ.: იური კაკულია, რუსთავის
თეატრი DVD.u. 86
კალანდაძე ანა, სატ/გადაც. მეხსიერება. 36წთ. DVD.u.67.

კახიძე ჯანსუღ, სატ/გადაც. მეხსიერება, 36წთ. DVD.u.67.

კაკაბაძე დავით, საუკუნის პორტრეტები DVD.u.80

კალანდაძე ედმონდ, მე ვარ მხატვარი, დ/ფ DVD.u.80

კახაბრიშვილი გიორგი
ხორუმი ქართული ცეკვაა, გურამ დოჩანაშვილი, რეჟ.: გიორგი კახაბრიშვილი, ტელესპექტაკლი DVD.u.107
გვადი ბიგვა, ლ. ქიაჩელი, რეჟ.: გიორგი კახაბრიშვილი, ტელე-სპექტაკლი DVD.u.107
უჩინმაჩინის ქუდი, ერისთავი, რეჟ. გიორგი კახაბრიშვილი. ტელე-სპექტაკლი
DVD.u.105
შალიკო ხვინგიაძის თავგადასავალი, რეჟ.: გიორგი კახაბრიშვილი, ტელე-სპექტაკლი
DVD.u.105
მტრედის მოტანილი ბარათი, რეჟ.: გიორგი კახაბრიშვილი, ტელე-სპექტაკლი
DVD.u.102
ხიდი, ა. ჩხაიძე, რეჟ.: მიხეილ თუმანიშვილი, გიორგი კახაბრიშვილი, ტელესპექტაკლი DVD.u.101

საბა ტაბიძის ორშაბათები, რეჟ.: გიორგი კახაბრიშვილი, ტელე-სპეატაკლი DVD.u.100

ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს, გ. ერისთავი, რეჟ.: მიხეილ თუმანიშვილი, გიორგი
კახაბრიშვილი, ტელე სპექტაკლი DVD.u.99
უჩინარი, ზაზა დარასელი, რეჟ.: გიორგი კახაბრიშვილი, ტელე./სპექტაკლი
DVD u 289.
კანდელაკი ზურაბ
კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, გ. დოჩანაშვილი, რეჟ.: ზურაბ
კანდელაკი, ტელე-სპექტაკლი DVD.u.105; DVD u 413 (ხმა არ ისმის)

ერთი რამის სიყვარული დაფარვა რომ სჭირდება, რეჟ.: ზურაბ კანდელაკი, ტელესპექტაკლი DVD.u.104
კვასხვაძე ნანა
განკიცხული, ალექსანდრე ყაზბეგი, რეჟ.: ნანა კვასხვაძე, ტელე/სპექტაკლი
DVD u 284.
კამკამიძე დავით
მაიმუნი და ოქროს კვერცხი, რეჟ.: დავით კამკამიძე, თოჯინური სპექტაკლი,
ზესტაფონის თეატრი DVD u 286.
კაპანაძე გოჩა
მოხუცი ჯამბაზები, რონალდ ჰარვუდი, რეჟ.: გოჩა კაპანაძე, პრემიერა 2008,
რუსთაველის თეატრი, 140წთ. DVD u 329. DVD u 332.
ბერნარდა ალბას სახლი, ფ. გ. ლორკა, რეჟ.: გოჩა კაპანაძე, რუსთაველის თეატრი DVD
u 172.
მარიამ სტუარტი, ფ. შილერი, რეჟ.: გოჩა კაპანაძე, რუსთაველის თეატრი (სპექტაკლის
დრო - ტელე-გადაც.) DVD u 509.
გუშინდელნი, შ. დადიანი, რეჟ.: გოჩა კაპანაძე, სოხუმის თეატრი DVD u 536.

კუპრეიშვილი ბესო
თითების თეატრი, რეჟ.: ბესო კუპრეიშვილი DVD u 339.

კვერენჩხილაძე ზინაიდა
ფედრა, ჟ. რასინი, რეჟ.: მ. თუმანიშვილი, რუსთაველის თეატრი, ფრაგმენტი (ზინა
კვერენჩხილაძე) DVD u 340.
ზინა კვერენჩხილაძე, ლექსები DVD u 340.

ლ
ლორთქიფანიძე გიგა
შთამომავლობა, რეჟ.: გიგა ლორთქიფანიძე, მარჯანიშვილის თეატრი. 111წთ.
DVD u 166; DVD.u 79.
მეტეხის ჩრდილში, რეჟ.: გიგა ლორთქიფანიძე, რუსთაველის თეატრი DVD.u.105
მარტოობის დღესასწაული (ფიროსმანი), ვადიმ კოროსტილევი, რეჟ.: გიგა
ლორთქიფანიძე, მარჯანიშვილის თეატრი. DVD u 378.
საბრალდებო დასკვნა, ნ. დუმბაძე, რეჟ.: გიგა ლორთქიფანიძე, მარჯანიშვილის
თეატრი DVD u 387.

ლორთიფანიძე ნუგზარ
აქ ერთ დროს ადამიანს უცხოვრია, ე. ნინოშვილი, რეჟ.: ნუგზარ ლორთიფანიძე,
ტელე-სპექტაკლი DVD.u.101;
აქ ერთ დროს ადამიანს უცხოვრია, ეგნატე ნინოშვილი, რეჟ.: ნუგზარ
ლორთქიფანიძე, ქუთაისის თეატრი. DVD u 284.
წუთისოფელი ასეა, რეჟ.: ნუგზარ ლორთქიფანიძე, კინომსახიობთა თეატრი
DVD u 289.
გუშინწინ, გუშინ, დღეს..., აკაკის ლექსით მოთხრობილი ამბავი, რეჟ.: ნუგზარ
ლორთქიფანიძე, ცხინვალის თეატრი DVD u 290.
ლიტერატურული საღამო, მოსწავლეების მონაწილეობით DVD u 286.
ლიპარტიანი ნინო
სეილემის ჯადოქარი, არტურ მილერი, რეჟ.: ნინო ლიპარტიანი, სამსახიობო IIIკ.
სასწავლო თეატრი DVD u 414.
შეშლილი სამყარო, იუკიო მისიმას და პიტერ ვაისის მიხ., რეჟ.: ნინო ლიპარტიანი,
რუსთაველის მცირე სცენა DVD u 415.

ლებანიძე მერაბ
ელექტრა, რეჟ.: მერაბ ლებანიძე, ბათუმის თეატრი DVD u 416.

ლუარსაბიშვილი ნიკოლოზ

ლურჯა ცხენები, სპექტაკლი გალაქტიონ ტაბიძის პოეზიის მიხედვით, რეჟ.:
ნიკოლოზ ლუარსაბიშვილი, თბილისის ახალგაზრდული თეატრი DVD u 486.
კონკია, ევგენი შვარცი, რეჟ.: ნიკოლოზ ლუარსაბიშვილი, ხელმძ.: გ. მარგველაშვილი,
დრამის რეჟისურა, სამაგისტრო პროგრამა, 2017 DVD u 518.

მ
მარგველაშვილი გიორგი
ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს, გ. ერისთავი, რეჟ.: გიორგი მარგველაშვილი,
კინომსახიობთა თეატრი, 145წთ. DVD u 152.
ალუბლის ბაღი, ა. ჩეხოვი, რეჟ.: გიორგი მარგველაშვილი, კინომსახიობთა თეატრი.
DVD u 370.

მახარაძე კოტე
ბაგრატიონები, კოტე მახარაძე, ერთი მსახიობის თეატრი, 114წთ. DVD u 167.
თავო ჩემო ბედი არ გიწერია, კოტე მახარაძე, ვ. ანჯაფარიძის სახ. ერთი მსახიობის
თეატრი, DVD u 167.
აკაკი წერეთელი, კოტე მახარაძე, ერთი მსახიობის თეატრი DVD u 284.
მანჯგალაძე ეროსი, ტელე/გადაც. “საუკუნის პორტრეტები” 47წთ. DVD.u 78;
DVD u 255. DVD u 531.

მესხი თამაზ
ვალი, გ. ბათიაშვილი, რეჟ.: თამაზ მესხი, რუსთავის თეატრი DVD.u 100.
მარჯანიშვილი კოტე
ურიელ აკოსტა, კ. გუცკოვი, რეჟ.: კოტე მარჯანიშვილი, აღადგინა ვერიკო
ანჯაფარიძემ, მარჯანიშვილის თეატრი, ოპერატორი: დ. გუჯაბიძე DVD u 322.
მჭედლიძე ნანა
მარტოობის ბინადარი, რეზო კლდიაშვილი, რეჟ.: ნანა მჭედლიძე, მონაწილეობს
სოფიკო ჭიაურელი, მონოსპექტაკლი, ვერიკო ანჯაფარიძის ერთი მსახიობის თეატრი
DVD u 337.
მესხორაშილი ინგა

ორნი საქანელაზე, უილიამ გიბსონი, რეჟ.: ინგა მესხორაშილი, ხელმძ.: გ.
სიხარულიძე, დრამის რეჟისურა, სამაგისტრო პროგრამა, 2017 DVD u 529.

მღებრიშვილი დავით
ჰამლეტი, უ. შექსპირი, რეჟ.: დავით მღებრიშვილი, ფოთის თეატრი DVD u 536.

ნ
ნემსაძე სოსო
MA - მურე, ჟ. მარსანი, რეჟ.: სოსო ნემსაძე, ბათუმის თეატრი DVD u 368.

ო
ოცხელი პეტრე
ჩემი ბიძა პეტრე ოცხელი, რეჟ.: დავით ჩუბინიშვილი, დოკ. ფილმი, 2002.
DVD u 394.

პ
პაქსაშვილი ლერი
იეთიმ Gგურჯი, ო. მამფორია, რეჟ.: ლერი პაქსაშვილი, 1975წ. მარჯანიშვილის
თეატრი. DVD.u. 86
ანტიგონე, ჟ. ანუი, რეჟ.: სოსო ნემსაძე, ახალციხის თეატრი DVD u 373.
პაპუაშვილი ზაზა
დარისპანის გასაჭირი, კლდიაშვილი, რეჟ: ზაზა პაპუაშვილი, რ. სტურუა
რუსთაველის თეატრი. DVD u 145.
დარისპანის გასაჭირი, რეჟ.: ზაზა პაპუაშვილი, ბათუმის თეატრი DVD.u. 100

პატარა უფლისწული, ი. ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის III კურსის საკურსო სპექტაკლი
DVD u 101.

პიპინაშვილი გოგა

ჰელადოს / Hellados, ნ. დუმბაძის ნაწ. მიხედვით, რეჟ.: გოგა პიპინაშვილი, მხატვ.:
შოთა გლურჯიძე, მუსიკა: რომან რცხილაძე, ვაჟა აზარაშვილი, როლებში: ნანა შონია,
თემურ გვალია, არტ ჰოლი, ხელოვნების საყმაწვილო ცენტრი DVD u 534.

ჟ
ჟვანია მალხაზ
ისინი თამაშობენ ჯინს, რეჟ.: მალხაზ ჟვანია, ტელე/სპექტ. DVD.u. 86; DVD u 319.

გიზო ჟორდანია
ლუარსაბ თათქარიძე, ი. ჭავჭავაძის კაცია-ადამიანის მიხ., რეჟ.: გიზო
ჟორდანია, მარჯანიშვილის თეატრი DVD u 258 (ხმა არ ისმის). DVD u 259.

რ
რამიშვილი ნინო, სატ/გადაც. მეხსიერება DVD.u. 67

რუსთაველის კვალდაკვალ, 47წთ. DVD.u. 67
როინიშვილი კონსტანტინე
“მეტრანპაჟის ისტორია”, პროვინციული ანეკდოტები, ა. ვამპილოვი, რეჟ.:
კონსტანტინე როინიშვილი; დრამის რეჟისურა (სამაგისტრო ნაშრომი), 2016.
DVD u 462.

ს
სტურუა რობერტი
კავკასიური ცარცის წრე, ბ. ბრეხტი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის თეატრი.
1975, 150წთ (მონაწ. ი. გიგოშვილი) (ცუდი ხარისხი). DVD u 128 საზღვარგ. DVD u
299. DVD u 263. (I შემადგენლობა)
სამანიშვილის დედინაცვალი, დ. კლდიაშვილი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, თემურ
ჩხეიძე, 1973წ. რუსთაველის თეატრი, DVD u 153.
ხანუმა, ავქსენტი ცაგარელი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, ავქსენტი ცაგარელი
(ფრაგმენტები) DVD u 149.
იაკობის სახარება, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველი თეატრი, DVD u 126.
რიჩარდ III, უ. შექსპირი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის თეატრი,

DVD u 147; DVD u 229; DVD u 413. DVD u 532.
მეფე ლირი, უ. შექსპირი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის თეატრი, 175წთ.
DVD u 140; საზღვარგ. DVD u 291. DVD u 317. ნაწ. I - DVD u 379. ნაწ. II - DVD u 380.
ლამარა, გ. რობაქიძე, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის თეატრი. DVD u 136.
ასერგასის დღე, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის თეატრი, 1985წ. 100წთ.
DVD u 141.
კაცია-ადამიანი, ი. ჭავჭავაძე, რეჟ.: რობერტ სტურუა, ანდრო ენუქიძე, რუსთაველის
თეატრი, DVD u 150.
ჰამლეტი, უ. შექსპირი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის თეატრი DVD u 139;
ნაწ.: I -DVD u 371. ნაწ.: II - DVD u 372.
დაგრძალვა კალიფორნიაში, იბრაგიმბეკოვი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, 1984წ.
რუსთაველის თეატრი, 110წთ. DVD u 127.
ვენეციელი ვაჭარი უ. შექსპირი. რეჟ.: რობერტ სტურუა, სცენოგრაფია და კოსტუმები
გ. ალექსი-მესხიშვილი, მუსიკა გ. ყანჩელი. კალიაგინის თეატრი, მოსკოვი. 123წთ.
საზღ. DVD u 420. DVD u 417.
ლურჯი ცხენები წითელ ბალახზე, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის თეატრი
DVD u 166.
ქალი-გველი, კ. გოცი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, დათო საყვარელიძე, რუსთაველის
თეატრი, 172წთ. DVD u 138 (I მოქმედ.); DVD u 99
მტრის ნიღაბი, ამელი ნოტომი,. რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის თეატრი.
DVD u 144
ჭალას ჩიტი მომკვდარიყო, თამაზ ჭილაძე, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის
თეატრი DVD u 148.
დარისპანის გასაჭირი, კლდიაშვილი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, ზაზა პაპუაშვილი,
რუსთაველის თეატრი. DVD u 145.
ბრესტის ზავი / Брестский мир, მ. შატროვი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, ე. ვახტანგოვის
სახ. თეატრი, 1989. 1.47წთ. საზღ. DVD u 183.
სინიორ ტოდერო ბატონი /Синьор Тодеро хозяин, კარლო გოლდონი, რეჟ. რობერტ
სტურუა, კომპ. გ. ყანჩელი, მხატვ. გ. ალექსი-მესხიშვილი, თეატრი “სატირიკონი”
2007, 1.54წთ. საზღ. DVD u 450; DVD u 302.

მაკბეტი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის თეატრი, ფრაგმენტები DVD u 107.
DVD u 286.
ვანილის მოტკბო სევდიანი სურნელი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის თეატრი
DVD u 104
მერე რა რომ სველია სველი იასამანი, ლ. თაბუკაშვილი, რეჟ.: რობერტ სტურუა,
რუსთაველის თეატრი DVD u 104
ჯარისკაცი, სიყვარული, დაცვის ბიჭი და პრეზიდენტი, რეჟ.: რობერტ სტურუა,
რუსთაველის თეატრი DVD u 103
შობის მეთორმეტე ღამე ანუ როგორც გენებოთ, უ. შექსპირი, რეჟ.: რობერტ სტურუა,
რუსთაველის თეატრი. ნაწ. I DVD u 256.
შობის მეთორმეტე ღამე ანუ როგორც გენებოთ, უ. შექსპირი, რეჟ.: რობერტ სტურუა,
რუსთაველის თეატრი. ნაწ. II DVD u 257.
ნადირობის სეზონი, თამაზ ჭილაძე, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის თეატრი
DVD u 318.
საბრალდებო დასკვნა, ნ. დუმბაძე, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის თეატრი
DVD u 336. DVD u 338.
სეჩუანელი კეთილი ადამიანი, ბ. ბრეხტი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის
თეატრი. ნაწ. I. DVD u 383.
სეჩუანელი კეთილი ადამიანი, ბ. ბრეხტი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის
თეატრი. ნაწ. II. DVD u 384.
ვარიაციები თანამედროვე თემაზე, რ. სტურუა, ა. ვარსიმაშვილი, ლია ფოფხაძე, რეჟ.:
რ. სტურუა, ა. ვარსიმაშვილი, რუსთაველის თეატრი. DVD u 385.
საშობაო სიზმარი, ჩარლზ დიკენსი, რეჟ.: რ. სტურუა, ლ. წულაძე, ო. ეგაძე,
რუსთაველის თეატრი DVD u 388.
სტიქსი, კომპოზიტორი: გია ყანჩელი; რეჟ.: რობერტ სტურუა, რუსთაველის თეატრი.
DVD u 389.
ბიდერმანი დაცეცხლწაკიდებულნი, მაქს ფრიში, რეჟ.: რობერტ სტურუა,
რუსთაველის თეატრი DVD u 416.
მარია კალასი - გაკვეთილი, ტერენს მაკნელი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, თეატრი
“ფაბრიკა” მონოსპექტკლი DVD u 479.

ასულნი, ფანტაზია პილიკარპე კაკაბაძის პიესების მიხ.; რეჟ.: რობერტ სტურუა,
მხატვარი ანა ნინუა, მუსიკ. გაფორმ. ია საკანდელიძე; რუსთაველის თეატრი DVD u
480.
თორმეტი განრისხებული მამაკაცი, რეჯინალდ როუზი, რეჟ.: რობერტ სტურუა,
რუსთაველის თეატრი, (სპექტაკლის დრო - ტელე-გადაც.) DVD u 509.
ას ერგასის დღე, რეჟ: რ. სტურუა, რუსთაველის თეატრი DVD u 536.

სურმავა მანანა
აკომპანიატორი, სურმავა მანანა, მონოსპექტაკლი DVD u 152. DVD u 287.
სიმღერა კორნეტ ქრისტოფ რილკეს სიყვარულსა და სიკვდილზე, მანანა სურმავას
მონოსპექტაკლი DVD u 101. DVD u 287.
მანანა სურმავას საავტორო სპექტაკლი DVD u 100
აქ მატარებელს თეთრად ათოვს, სცენარის ავტ. და რეჟ.: მანანა სურმავა, ერთი
მსახიობის თეატრი DVD u 284. DVD u 285.

სიხარულიძე გიორგი
ბამბაზიის სამოთხე, რეჟ.: გიორგი სიხარულიძე, ლ. მესხიშვილის სახ. ქუთაისის
თეატრი DVD u 102
გუშინდელნი, შალვა დადიანი, რეჟ.: გიორგი სიხარულიძე, ქუთაისის ლადო
მესხიშვილის სახ. დრამატული თეატრი DVD u 191.

საყვარელიძე დავით
ქალი-გველი, კ. გოცი, რეჟ.: რობერტ სტურუა, დათო საყვარელიძე, რუსთაველის
თეატრი, 172წთ. DVD u 138. DVD u 99
სიხარულიძე გულსუნდა
ღია შუშაბანდი, შადიმან შამანაძე, რეჟ.: გულსუნდა სიხარულიძე, რუსთაველის
თეატრი DVD u 330. DVD u 333. DVD u 339.
სულთანიშვილი გიორგი
ბლეზი, კლოდ მანიე, რეჟ.: გიორგი სულთანიშვილი, ხელმძ.: ალ. მრევლიშვილი,
დრამის რეჟისურა, სამაგისტრო პროგრამა, 2017 DVD u 515.

ტ
ტელევიზია
ჩვენი ტელევიზია, ტელე-გადაც. ტელევიზიის ისტორია საქართველოში
DVD u 252.
პირველი ეთერი, დოკუმენტური ფილმი. საქართველოს ტელევიზიის დაბადება DVD
u 253.

უ
უმიკაშვილი ლევან
ბრმები, მეტერლინგი, რეჟ.: ლევან უმიკაშვილი, მარჯანიშვილის თეატრი
DVD.u. 103
ფოფხაძე იურა
ბუტიაობა, აკ. წერეთელი, ვოდევილი, ხელმძ.: ი. ფოფხაძე, თოჯინების სამსახიობო,
(სამაგისტრო ნაშრომი), 2015. DVD u 396.

უფლისციხე, დ/ფ DVD.u. 80
ურბონავიჩიუტე ლინდა
ობოლი დასავლეთი, მარტინ მაკდონაჰი, რეჟ.: ლინდა ურბონავიჩიუტე; ხელმძ. გ.
მარგველაშვილი, დრამის რეჟისურა (სამაგისტრო ნაშრომი), 2016 DVD u 467.

ფ
ფიროსმანი, დ/ფ DVD.u. 80
ფურცელაძე კოტე
სამი და, ა. ჩეხოვი, ქორეოდრამა, დამდგმელი ქორეოგრაფი: კოტე ფურცელაძე,
მუსიკისა და დრამის თეატრი, DVD u 473. DVD u 473. ა)
ფატჰი დიანა
ნისლიან სეზონში, რეჟ.: დიანა ფატჰი, ილიაუნის თეატრი, ქართულ-ირანული
პროექტი DVD u 509.

ქ
ქავთარაძე გოგი
ბრძოლა ტახტისთვის, ჰ. იბსენი, რეჟ.: გოგი ქავთარეძე, სოხუმის თეატრი,
DVD u 154.
შეთქმულება, გ, ბათიაშვილი, რეჟ.: გოგი ქავთარეძე, DVD u 168.
დიდოსტატის მარჯვენა, კ. გამსახურდია, რეჟ,: გოგი ქავთარაძე, სოხუმის თეატრი
DVD.u. 105

ქანთარია ნუკრი
ალალე, რ. ინანიშვილი, რეჟ.: ნ. ქანთარია, თელავის თეატრი, 100წთ. DVD u 168; DVD
u 284. (ფრაგმენტები)
ნატაძრალი, ლ. თაბუკაშვილი, რეჟ.: ნუკრი ქანთარია, მარჯანიშვილის თეატრი DVD
u 368.
ქუთათელაძე ანზორ
თოლია, ჩეხოვი, რეჟ.: ანზორ ქუთათელაძე, რუსთავის თეატრი, DVD.u. 86
რევიზორი, ნ. გოგოლი, რეჟ.: ანზორ ქუთათელაძე, რუსთავის თეატრი
DVD u 287.

ქასრაძე ელენე
ფანჯრებს იქით, თამაზ ბაძაღუა, რეჟ.: ელენე ქასრაძე; ხელმძ. ალ. მრევლიშვილი,
დრამის რეჟისურა (სამაგისტრო ნაშრომი), 2016. DVD u 465.

ღ
ყ

შ
შარაბიძე ნინო
ოპერაცია დეიდა ტასო, რეჟ.: ნინო შარაბიძე, ტელე-სპექტაკლი DVD.u. 102
სურათები საოჯახო ალბომიდან, თ. ჭილაძე, რეჟ.: ნინო შარაბიძე, ტელე-სპექტაკლი
DVD.u. 101. DVD u 288.

ეს არ უნდა მომხდარიყო, რეჟ.: ნინო შარაბიძე, თინა ჭაბუკიანი, ნ.ოდარ ბეგიაშვილი,
ტელე-სპექტაკლი DVD.u. 100
სახრჩობელაზედ, პატარა ამბავი, ილია ჭავჭავაძე, რეჟ.: ნინო შარაბიძე, ტელესპექტაკლი DVD u 339.

შენგელია ირაკლი
ოსტატი და შეგირდი / Master and apprentice, რეჟ.: ირაკლი შენგელია, გიორგი
ალექსიძე, 1. ტანგოს ნაცვლად, მუსიკა: გია ყანჩელი, ქორეოგრაფი: გიორგი ალექსიძე;
2. ზიგზაგი, მუსიკა: არვო პიარტი, ქორეოგრაფი: ირაკლი შენგელია; 2006,
კინობალეტი, 16წთ. DVD u 287.
შიო მღვიმე, დ/ფ DVD.u. 80
შატაკიშვილი რეზო
მოიხედე მრისხანების ჟამს, ჯონ ოსბორნი, რეჟ.: რეზო შატაკიშვილი. მინის თეატრი
DVD u 413.
შეროზია ლაშა
ვანილის მოტკბო, სევდიანი სურნელი, ი. სამსონაძე, რეჟ.: ლაშა შეროზია; დრამის
რეჟისურა (სამაგისტრო ნაშრომი), 2016. DVD u 461.
ლისისტრატე, არისტოფანე, რეჟ.: ლაშა შეროზია, მარჯანიშვილის თეატრი
DVD u 485.

ჩ
ჩხეიძე თემურ
ჰაკი აძბა, ლ. ქიაჩელი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, მარჯანიშვილის თეატრი. 82წთ.
DVD u 134.
სამანიშვილის დედინაცვალი, დ. კლდიაშვილი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, რობერტ
სტურუა, რუსთაველის თეატრი, 1973წ. DVD u 153.
ჯაყოს ხიზნები, მ. ჯავახიშვილი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, მარჯანიშვილის თეატრი
DVD u 142. DVD u 323.
ჯაყოს ხიზნები, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, ტელე-სპექტაკლი DVD u 227. DVD u 324.
დარისპანის გასაჭირი, უბედურება, დ. კლდიაშვილი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე,
მარჯანიშვილის თეატრი DVD u 170 (ბოლო 8წთ. აკლია) ; DVD u 172.

მარადი ქმარი, თ. დოსტოევსკი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, მარჯანიშვილის თეატრი.
1.57წთ. DVD u 129..
თეთრი კურდღელი, მ. ჯავახიშვილი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, სატ/სპ. DVD u 157.
არტი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, მარჯანიშვილის თეატრი DVD.u. 86.
კუკარაჩა, ნ. დუმბაძე, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, ტელე/სპექტ. DVD.u. 86.
მარიამ სტიუარტი, შილერი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, ტოვსტონოგობის სახ. დიდი
დრამატული თეატრი, 2009. 2.38წთ. (საზ ღ.) DVD u 167.
მარადისობის კანონი, ნ. დუმბაძე, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, ტელე-სპექტაკლი
DVD u 103.
ბიძიას სიზმარი / Дядюшкин сон, თ. დოსტოევსკი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, მონაწ.: ალისა
ფრეინდლიხი, ოლეგ ბასილაშვილი, გ. ტოვსტონოგოვის სახ. დიდი დრამატული
თეატრი. 190წთ. ტელევერსია. (საზღ.) DVD u 698.
მოლიერი, მ. ბულგაკოვი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, ტელე./სპექტაკლი DVD u 286.
გუშინდელნი, შალვა დადიანი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, რუსთაველის თეატრი, 1972.
ოპერატორი: დ. გუჯაბიძე DVD u 320. DVD u 321.
ოტელო, უ, შექსპირი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, მარჯანიშვილის თეატრი, ნაწ. I.
DVD u 381.
ოტელო, უ, შექსპირი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, მარჯანიშვილის თეატრი, ნაწ. II. DVD u
382.
მამა, ავგუსტ სტრინდბერგი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, მარჯანიშვილის თეატრი
DVD u 479.
მოჩვენებანი, ჰ. იბსენი, რეჟ: თ. ჩხეიძე, მარჯანიშვილის თეატრი (სცენები
სპექტაკლიდან) DVD u 535.

ჩხაიძე ენვერ
მეფე ლირი თავშესაფარში, ოთარ ბაღათურია, რეჟ.: ენვერ ჩხაიძე, ბათუმის თეატრი
DVD u 369.
მზიანი ღამე, ნოდარ დუმბაძე, რეჟ.: ენვერ ჩხაიძე DVD u 369.
ალ. ჩხაიძე
ჩემი წილი საუკუნე, ალ. ჩხაიძე, ბათუმის თეატრი DVD u 416. DVD u 417.

ჩხარტიშვილი დავით
ყოფილების სარეცელი, ი. სამსონაძე, რეჟ.: დავით ჩხარტიშვილი; დრამის რეჟისურა
(სამაგისტრო ნაშრომი), 2016. DVD u 460.
ჩალაძე გიორგი
თამაშის დასასრული, ს. ბეკეტი, რეჟ.: გიორგი ჩალაძე; ხელმძ. გ. მარგველაშვილი,
დრამის რეჟისურა (სამაგისტრო ნაშრომი), 2016. DVD u 466.
ჩარკვიანი მიხეილ
მედეა, ევრიპიდე, რეჟ.: მიხეილ ჩარკვიანი, კომპოზ.: ცოტნე გოგიტიძე, კოსტ. მხატ.:
ანანო მოსიძე, მუსიკისა დ დრამის თეატრი DVD u 481.
ჩაკვეტაძე ნინო
უფრო ახლოს, პატრიკ მარბერი, რეჟ.: ნინო ჩაკვეტაძე, თ. ჩხეიძის სახელოსნო,
ბათუმის თეატრი DVD u 482. DVD u 483.

ჩართოლანი მაია
რვა მოსიყვარულე ქალი, რობერტ ტომა, რეჟ.: მაია ჩართოლანი თავისუფალი
თეატრი (სპექტაკლის დრო - ტელე-გადაც.) DVD u 536.

ც
ცერცვაძე მამუკა
ბაკულას ღორები, დ. კლდიაშვილი რეჟ.: მამუკა ცერცვაძე 1.13წთ DVD u 133. DVD u
285.
ანა ფრანკის დღიური, რეჟ.: მამუკა ცერცვაძე, უ. ჩხეიძის სახ. ზესტაფონის თეატრი
DVD.u. 103.
მანველიძეების ოჯახი, რეზო კლდიაშვილი, დავით კლდიაშვილის ნაწ. მიხ. რეჟ.:
მამუკა ცერცვაძე, ზესტაფონის უ. ჩხეიძის სახ. თეატრი DVD.u. 102.

ძველი თბილისი, დ/ფ DVD.u. 80.

ძ

წ
წულაძე ლევან
სისხლიანი ქორწილი, ფედერიკო გარსია ლორკა, რეჟ.: ლევან წულაძე, რუსთაველის
თეატრი, DVD u 155.
ცეკვა ზღაპარში, ქორეოგრაფიული სპექტაკლი, იდეის ავტ.: ა. ლორთქიფანიძე, მ.
სანოძე, ა. ჩიხრაძე; დამდგმელი რეჟ. ლევან წულაძე; მხატვარი: შ. გლურჯიძე; დამდგ.
ქორეოგრაფ.: ჯემალ რეხვიაშვილი, ნუნუ ღვინერია. 2003. DVD u.15.
რამდენიმე სურათი თეატრის ცხოვრებიდან ანუ ინტერვიუ ჭოლასთან, რეჟ.: დავით
გუჯაბიძე, დოკუმენტური ფილმი DVD u 14. DVD u78. DVD u 255.
DVD u 531.
ფაუსტი, ი. ვ. გოეთე, რეჟ.: ლევან წულაძე, მარჯანიშვილის თეატრი, მარიონეტები.
(ნაწყვეტები) DVD u 289.
ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, გურამ ქართველიშვილი, რეჟ.: ლევან წულაძე,
მარჯანიშვილის თეატრი, ოპერატორი: დ. გუჯაბიძე DVD u 321.
ყვარყვარე თუთაბერი, პ. კაკაბაძე, რეჟ.: ლევან წულაძე, მარჯანიშვილის თეატრი DVD
u 374.
საშობაო სიზმარი, ჩარლზ დიკენსი, რეჟ.: რ. სტურუა, ლ. წულაძე, ო. ეგაძე,
რუსთაველის თეატრი DVD u 388.
უსახელო ვარსკვლავი, მიხეილ სებასტიანი, რეჟ.: ლევან წულაძე, მარჯანიშვილის
თეატრი, ნაწ. I. DVD u 474.
უსახელო ვარსკვლავი, მიხეილ სებასტიანი, რეჟ.: ლევან წულაძე, მარჯანიშვილის
თეატრი, ნაწ. II. DVD u 475.
როგორც გენებოთ, უ. შექსპირი, რეჟ.: ლევან წულაძე, მარჯანიშვილის თეატრი
(სპექტაკლის დრო - ტელე-გადაც.) DVD u 534.

ჭ
ჭიაურელი სოფიკო
გვირილა, რეჟ.: სოფიკო ჭიაურელი, მარჯანიშვილის თეატრი DVD u 149.

პლანეტების დაბადება, ინგა გარუჩავა, პეტრე ხოტიანოვსკი, მონაწ.: სოფიკო
ჭიაურელი, ონისე ონიანი, ვ. ანჯაფარიძის ერთი მსახიობის თეატრი DVD u 287.
მარტოობის ბინადარი, რეზო კლდიაშვილი, რეჟ.: ნანა მჭედლიძე, მონაწილეობს
სოფიკო ჭიაურელი, მონოსპექტაკლი, ვერიკო ანჯაფარიძის ერთი მსახიობის თეატრი
(შესავალი - მანანა გეგეჭკორი) DVD u 337. DVD u 369.
დედა დედოფალი, სოფიკო ჭიაურელი, მურმან ჯინორია, ვ. ანჯაფარიძის ერთი
მსახიობის თეატრი DVD u 416.

ჭაბუკიანი თინა
ეს არ უნდა მომხდარიყო, რეჟ.: ნინო შარაბიძე, თინა ჭაბუკიანი, ნოდარ ბეგიაშვილი,
ტელე-სპექტაკლი DVD.u. 100
ტანტრა ბიჭის ოჯახი, რეჟ.: თინა ჭაბუკიანი, ტელე./სპექტაკლი DVD u 100.
DVD u 288.

ილია ჭავჭავაძე, უგვირგვინო მეფე, სცენარის ავტ.: აკაკი ბაქრაძე DVD.u. 67.

ხ
ხარაბაძე გოგი
სახარება ლუკასი, სატელევიზიო ოთხთავი, სცენარის ავტორი, რეჟისორი, მხატვარი თეიმურაზ სუმბათაშვილი, მთ. როლში: გოგი ხარაბაძე DVD.u.78; DVD u 255. DVD u
531.
სახარება მათესი, სატელევიზიო ოთხთავი, სცენარის ავტორი, რეჟისორი, მხატვარი თეიმურაზ სუმბათაშვილი, მთ. როლში: გოგი ხარაბაძე DVD u 191.
სახარება იოანესი, სატელევიზიო ოთხთავი, სცენარის ავტორი, რეჟისორი, მხატვარი თეიმურაზ სუმბათაშვილი, მთ. როლში: გოგი ხარაბაძე DVD u 191.
სახარება მარკოზისა, სატელევიზიო ოთხთავი, სცენარის ავტორი, რეჟისორი,
მხატვარი - თეიმურაზ სუმბათაშვილი, მთ. როლში: გოგი ხარაბაძე DVD u 191.

ხატისკაცი ნანა
მერი პოპინსი, რეჟ.: ნანა ხატისკაცი, რუსთაველის თეატრი DVD.u.102

ხევსურული ტალავარი, დ/ფ DVD.u. 80.

ხლიბოვი დენ
მოთამაშეები, ნ. გოგოლი, რეჟ.: დენ ხლიბოვი, ხელმძ.: გ. მარგველაშვილი, გ.
ცქიტიშვილი, (სამაგისტრო ნაშრომი), 2015. DVD u 397.
ხორავა აკაკი
აკაკი ხორავა, საუკუნის პორტრეტები, ტელე-გადაცემა DVD u 479.

ჯ
ჯვრის მონასტერი, დ/ფ DVD.u.80

ჯინორია მურმან
და სიმღერით ვკვდები, ავტორი და შემსრულებელი მურმან ჯინორია (ქართული
პოეზია) DVD u 45; DVD u 104.
ზღვა ძალიან ღელავს, შემსრულებელი მურმან ჯინორია, მონოსპქტაკლი
DVD u 337.
ბედი გვიხსნის მარად, ავტორი და შემსრულებელი მურმან ჯინორია DVD u 337.
დედა დედოფალი, სოფიკო ჭიაურელი, მურმან ჯინორია, ვ. ანჯაფარიძის ერთი
მსახიობის თეატრი DVD u 416.

ჯუღელი ვატო
მკურნალი სიყვარული, ჟ. ბ. მილიერი, რეჟ.: ვატო ჯუღელი, კავკასიის
უნივერსიტეტის თეატრალური დასი. ოპერატორი: დ. გუჯაბიძე DVD u 320.
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