
Fსაზღვარგარეთული მასალა
(DVD VHS)

ა
ავსიტყვაობის სკოლა / Школа злословия, შერიდანი, რეჟ.: აბრამ რომი, სამხატვრო
თეატრის სპექტაკლის ეკრანიზაცია, 2.32წთ. DVD u 187.

ანტიგონე / Antigone, რეჟ.: ჯერალდ ფრიდმანი, ჯგუფი АртXаус, 1974, ბროდვეის
თეატრი, 1.32წთ. DVD u 194.

არაჩვეულებრივი კონცერტი / Необыкновенный концерт, რეჟ.: ს. ობრაზცოვი,
ობრაზცოვის სახ. თოჯინების თეატრი, 1972. 94წთ. რუსეთი DVD u 205;

DVD u 293.

არლეკინი ორი ბატონის მსახური, კ. გოლდონი, რეჟ. ჯ. სტრელერი, მილანის
პიკოლოს თეატრი (Piccolo Teatro di Milano) 117წთ. იტალია DVD u 443

აკროპოლი /Акрополь / Acropolis, სტანისლავ ვისპანსკი, რეჟ.: ეჟი გროტოვსკი (Jerzy

Grotowski), 1964, ჟანრი: ტრაგედია, რიტუალი. 59წთ. პოლონეთი DVD u 447.

ავტორის მაძიებელი ექვსი პერსონაჟი, ლ. პირანდელო, რეჟ. ანატოლი ვასილევი,
1987, დრამატული ხელოვნების სკოლა (Школа Драматического Искусства), 2.41წთ. DVD
u 450.

ალუბლის ბაღი, ა. ჩეხოვი, რეჟ.: ლეონიდ ხეიფეცი, ტელე/სპექტ. 1976, 167წთ.
რუსეთი DVD u 270; DVD u 297.

ალუბლის ბაღი / The Cherry Orchard, ა. ჩეხოვი, რეჟ.: ჯ. სტრელერი (Giorgio
Strehler), მილანის პიკოლოს თეატრი (Piccolo Teatro di Milano) DVD u 592.

ასეთი უცნაური საღამო ოჯახურ გარემოში / Такой странный вечер в узком семейном
кругу, რეჟ.: იური კროტენკო, ტელე/სპექტაკლი DVD u 285.

ასეც იქნება / Так и будет, რეჟ.: ლ. ვარპახოვსკი, ტელე/სპექტაკლი DVD u 286.

ათასი სული / Тысяча душ, ა. პისემსკი, რეჟ.: მ. კაშირინი, ბ. ნირენბურგი,
ტელე/სპექტაკლი DVD u 287.

ანტონიუსი და კლეოპატრა / Антоний и Клеопатра, შექსპირი, რეჟ.: ევგენი სიმონოვი,
ვახტანგოვის თეატრი DVD u 291; DVD u 317.



ათი დღე, რომელმაც შეძრა მსოფლიო /Десять дней, которые потрясли мир, ჯონ
რიდი, რეჟ.: ბორის გლაგოლინი, ნადეჟდა მარუსალოვა, 1987, DVD u 292.

აბი ენის ქვეშ /Таблетку под язык, რეჟ.: ვ. პლუჩეკი, 1978, სატირის თეატრი

DVD u 293.

არყის ხის ტოტი /Берёзовая ветка, იური ვიზბორი, რეჟ.: ა. ბუნკოვი DVD u 294.

ანა კარენინა /Анна Каренина, ლ. ტოლსტოი, რეჟ.: ვლ. ნემიროვიჩ-დანჩენკო, ვ.
სახნოვსკი, სამხატვრო თეატრი DVD u 296.

ადამიანი და ჯენტლემენი /Человек и Джентлемен, ედუარდო დე ფილიპო, რეჟ.: ვ.
ლეპილინი DVD u 299.

ადამიანები და თაგვები /Люди и мыши, სტეინბეკი, რეჟ.: მიხაილ გორევოი

DVD u 300.

ალერგია /Алегория, რეჟ.: მიხაილ ბელიაკოვიჩი, ოლეგ ანიშჩენკო, მოსკოვი თეატრი -
Театр нa юго-западе DVD u 302.

ავრორას მძივი / Аврорин бисер, მიხაილ კუზმინის ნაწ. მიხ.; რეჟ: ილდარ გილაზევი
DVD u 303.

ადმირალ კოლჩაკთან შეხვედრა /Встречи с Адмиралом Колчаком, სერგეი
ოსტროუმოვი, რეჟ.: გენადი შალოშნიკოვი, ირკუცკის თეატრი DVD u 308.

არჩევნების დღე /День выборов, რეჟ.: ს. პეტრეიკოვი, კომედიის თეატრი Квартет И
DVD u 310

ანდრო და სანდრო, გ. ხუგაევი, რეჟ.: გ. ზისკინი, სატირის თეატრი DVD u 313.

ამაო გარჯა სიყვარულისას, უ. შექსპირი, რეჟ.: მარკ ვაილი, თეატრი “ილხომი”,
უზბეკეთი, 2007, 2.44წთ. DVD u 333.



არჩიმბოლდო ჯუზეპე (Giuseppe Arcimboldo), (1527 - 1593, Милан), იტალიელი
მხატვარი DVD u 417.

აიდა / Aida, კომპ.: ჯუზეპე ვერდი, რეჟ: Petrika Lonesco, დირიჟ. Marko Letonja, 135.
შვეიცარია 2003. DVD u 553.

აპოკალიფსის /Apocalypsis Cum Figuris, რეჟ: ეჟი გროტოვსკი, თეატრი - ლაბორატორია
13 რიგი, 1969, მისტერია, 1.03წთ. DVD u 617.

ათი მცნება / The Ten Commandmens, მუსიკა: პატრიკ ლეონარდი. მიუზიკლი. 2004.
DVD u 541

არტო ანტონენ / Antonin Artaud, La véritable histoire d'Artaud le momo, Directors:

Gérard Mordillat, Jérôme Prieur, დოკუმენტური, 1994, 170წთ. DVD u 524

ანატოლიის ცეცხლი / Fire of Anatolia, The Legendary Dance Show, Anadolu Atesi, Art
Director: Mustafa Erdocan. თურქეთი DVD u 389.

აურზაური კიოჯაში / Кьоджинские перепалки /Le baruffe chiozzotte, კარლო
გოლდონი, რეჟ.: ჯორჯო სტრელერი, 1966, 1.56წთ. (დოკუმენტური მასალა
სპექტაკლზე) DVD u 657.

ამაზე არ ლაპარაკობენ / Darüber Spricht Man Nicht, საბავშვო თეატრი - Theater Rote
Grütze (პუდინგი ხილის წვენით), 1989. 76წთ. გერმანია კას. 351

Uncle Tom`s Cabin, დრამატურგი, რეჟისორი: ბეჰრუზ ყარიბფურ (Behrouz
Gharibpour). სპექტაკლი, ირანი DVD u 596. (a. b. c.)

Ashoura, დრამატურგი, რეჟისორი, მხატვარი: ბეჰრუზ ყარიბფურ (Behrouz
Gharibpour).კომპოზიტორი: Behzad Abdi, მარიონეტები, ირანი DVD u 598. (a. b.)

ბ
ბრესტის ზავი / Брестский мир, მ. შატროვი, რეჟ.: რ. სტურუა, ე. ვახტანგოვის სახ.
თეატრი, 1989. 1.47წთ. DVD u 183.

ბერნარდა ალბას სახლი, გარსია ლორკა, რეჟ.: Konstanze Lauterbach, 1994, გერმანია
DVD u 438.



ბხაკტი / Bhakt / Бхакти, რეჟ.: მორის ბეჟარი (Maurice Bejart), ბალეტი ინდურ
ტრადიციულ მუსიკაზე, 1968, 47წთ. DVD u 454.

ბეკეტი - რეჟისორი: სამუელ ბეკეტი (Samuel Beckett).: Act Without Words, I; Act
Without Words, II; Breath; Catastrophe; Come and Go; Rockaby; That Time; What Where.
DVD u 425.

Beat Furrer – Begehren, რეჟ.: რ. ჰოფმანი (Reinhild Hoffmann), თანამედროვე ოპერა,
2008, 94წთ. DVD u 343. DVD u 364.

ბერნარდა ალბას სახლი\ La Casa de Bernarda Alba, გარსია ლორკა, რეჟ.: მატს ეკი (Матс
Эк), მოდერნ-ბალეტი, 1978, 1.53წთ. DVD u 346.

ბელკინის მოთხრობები, გასროლა / Повести Белкина. ა. პუშკინი, რეჟ.: პეტრე
ფომენკო, ტელე-სპექტაკლი 1981, 68წთ. DVD u 268; DVD u 290.

Блэз, კლოდ მანიე, რეჟ.: ნადეჟდა არაკჩეევა, მოსკოვის პუშკინის სახ. დრამატული
თეატრი. Kკომედია DVD u 284.

Бал в Савойе, პ. აბრაჰამის ოპერეტის მოტივებზე, რეჟ.: მარატ ლარინი,
ტელე/სპექტაკლი DVD u 287.

ბურთის სროლის უნარი / Умение кидать мяч, რეჟ.: ვ. სპირიდონოვი, 1988, ფილმი-
სპექტაკლი DVD u 292.

ბატონი გლემბაი / Господа Глембаи, მიროსლავ კრლეჟა, რეჟ.: მიროსლავ ბელოვიჩი
DVD u 294.

ბედნიერების ლოდინი /Ожидание счастья, კ. პაუსტოვსკი, 4 ნოველა, რეჟ.: ლ.
ცუცულკოვსკი, ტელე-სპექტაკლი DVD u 296.

ბურატინო. დიდი ცხოვრება /Буратино. Большая жизнь, რეჟ.: ი. ლარინი, იგორ
ლარინის საავტორო თეატრი, ფილმი-სპექტაკლი DVD u 309.

ბედისწერა ეთამაშება ადამიანს /Судьба играет человеком, ბ. რიმარი, რეჟ.: ბ.
ნირენბურგი, 1968, ფილმი-სპექტაკლი DVD u 312.



ბარბაროსები /Варвары, მ. გორკი, რეჟ.: ა. დუნაევი, მოსკოვის თეატრი DVD u 312.

ბოლშევიკები /Большевики, მ. შატროვი, რეჟ.: ო. ეფრემოვი, გ. ვოლჩეკი, თეატრი
სოვრემენნიკი DVD u 314.

ბარბაროსი და ერეტიკოსი /Варвар и еретик, ფ. დოსტოევსკის “მოთამაშის”
მიხედვით, რეჟ: მარკ ზახაროვი, თეატრი ლენკომი DVD u 315. DVD u 780.

ბედნიერების დაპირება /Обещание счастья, კ. პაუსტოვსკის ნაწარმოებების
მიხედვით, სცენარის ავტორი და რეჟ: ლ. ცუცულკოვსკი, ლენინგრადის
სატელევიზიო სტუდია DVD u 315.

ბიჭუნა და კარლსონი, რომელიც სახურავზე ცხოვრობს /Малыш и Карлсон, который
живёт на крыше, ა. ლინდგრენი, რეჟ: ვ. პლუჩეკი, მ. მიკაელიანი DVD u 315.

ბროდვეის შარადა / Шарады Бродвея, ყველაფერი ევას შესახებ, მ. ორი, რ. დენემი,
რეჟ.: ა. ბურდინსკი, საბჭოთა არმიის თეატრი DVD u 316.

ბუდენბროკები /Буденброки, თომას მანი, რეჟ.: ა. ორლოვი DVD u 316.

ბრუკი ბრუკის შესახებ / Brook by Brook, Portrait In Time, 72წთ. DVD u 397.

Bambiland, Elfriede Jelinek, რეჟ.: Yana Ross, ვილნიუსის ნაციონალური დრამის
თეატრი DVD u 521.

ბრემენული თავისუფლება /Bremer Freiheit, Rainer Werner Fassbinder, რეჟ.: Yana Ross,
ვილნიუსის ნაციონალური დრამის თეატრი DVD u 521.

ბუნრაკუს თოჯინების თეატრი /The Bunraku Puppet Theatre of Japan, The Lovers’ Exile,
მონძაემონ ჩიკამაცუს ნაწარმოების მიხედვით, იაპონია DVD u 539.

ბაკხები / Die Bakchen, ევრიპიდე, რეჟ.: კლაუს მიხაელ გრიუბერი (Klaus Michael
Gruber),  1974. I ნაწ. 137წთ. გერმანია კას. 326

ბაკხები / Die Bakchen, ევრიპიდე, რეჟ.: კლაუს მიხაელ გრიუბერი (Klaus Michael
Gruber),  1974. II ნაწ. 137წთ. გერმანია კას. 332.



Babilee 91, რეჟ: უილიამ კლეინი (William Klein), მონაწ: ჟან ბაბილე, მორის ბეჟარი,
მიხაილ ბარიშნიკოვი, დოკუმენტური ფილმი ფრანგული ცეკვის შესახებ. (რუს. ენა)
1992, საფრანგეთი. კას. 410.

ბიძიას სიზმარი / Дядюшкин сон, თ. დოსტოევსკი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, მონაწ.: ალისა
ფრეინდლიხი, ოლეგ ბასილაშვილი, გ. ტოვსტონოგოვის სახ. დიდი დრამატული
თეატრი. 190წთ. ტელევერსია. DVD u 698.

გ
გზა ჩიტანუგუზე / Дорога на Чаттанугу,ვ. სლავკინი, რეჟ.: ა. ვასილევი, 1992, ა.
ვასილევის დრამატული ხელოვნების სკოლა, ტელესპექტაკლი,  2.03წთ.

DVD u 172; DVD u 297.

გედების ტბა / Swan Lake, პ. ჩაიკოვსკი, რეჟისორი და ქორეოგრაფი მეთიუ ბიორნი
(Matthew Bourne), დირიჟ. David Lloyd-Jones, მხატვარი: ლიზ ბროდერსტონი, The New
London Orchestra.თანამედროვე ქორეოგრაფია 1.57წთ . DVD u 343. DVD u 364.
DVD u 421.

გედების ტბა / Swan Lake, რეჟისორი: მატს ეკი (Матс Эк), მოდერნ-ბალეტი, 1990, 60წთ.
DVD u 344.

გოდოს მოლოდინში / Warten auf Godot, სამუელ ბეკეტი რეჟ. ჯორჯ თაბორი (George
Tabori). 134წთ. კას. u 341.

გაიღვიძე და იმღერე / Проснись и пой, მ. დიარფაში (М. Дьярфаш), რეჟ.: მარკ
ზახაროვი, ა. შირვინდტი, სატირის თეატრი, 1973, 98წთ. DVD u 267.

გონზაგოს მკვლელობა / Убийство Гонзаго, ნ. იორდანოვი, რეჟ.: ბორის მოროზოვი,
ტრაგიკომედია DVD u 282.

გართობები / Потешки, სცენარი და დადგმა: ბ. გალანტიორი; მუსიკა: შედრინი, 1972.
ფილმი-სპეატაკლი DVD u 282.

გაწყვეტა / Обрыв, ი. გონჩაროვი, რეჟ.: ლეონიდ ხეიფეცი, 1973, ტელე/სპექტ.

DVD u 283.

გამარჯვებული ქალი / Победительница, ა. არბუზოვი, რეჟ.: იგორ ვლადიმიროვი,
ლენინგრადის ლენსსოვეტის თეატრი DVD u 286.



გრძელი დღე გადადის ღამეში / Долгий день уходит в ночь, ო’ნილი, რეჟ.: სერგეი
იაშინი, 1989, მცირე თეატრი DVD u 287.

განუსაზღვრელობის პრინციპი /Принцип неопределённости, რეჟ.: ვიქტორ
სპირიდოვი, ფილმი-სპექტაკლი DVD u 292.

გაზაფხული მოსკოვში / Весна в Москве, ვიქტორ გუსევი, რეჟ.: ნ. აკიმოვი,
ლენინგრადის სახელმწიფო ახალი თეატრი DVD u 295.

გამგზავრების წინ /Накануне отъезда, რეჟ.: ვლადიმირ ზახაროვი, ტელე-სპექტაკლი
DVD u 295.

გრაფომანი /Графоман, რეჟ.: ალექსანდრე ბელინსკი, ფილმი-სპექტაკლი DVD u 296.

გასახდელი ოთახი /Предбанник, იგორ ვაცეტისი, რეჟ.: ს. იურსკი, ტელე-სპექტაკლი
DVD u 303.

გულახდილი პოლაროიდის სურათები/ Откровенные полароидные снимки, მარკ
რავენხილი, რეჟ.: კირილ სერებრენნიკოვი, პუშკინის სახ. მოსკოვის დრამატული
თეატრი DVD u 305.

Господа Головлевы, მ. საკტიკოვ-შჩედრინი, რეჟ.: კირილ სერებრენნიკოვი სამხატვრო
თეატრი DVD u 306.

გამჭოლი ხაზი / Сквозная линия, რეჟ.: პიოტრ შტეინი (Пётр Штейн), ტელე-
სპექტაკლი DVD u 307.

გაქცეული მწირები /Бегущие странники, ა. კაზანცევი, რეჟ: ლეონიდ ხეიფიცი,
მოსსოვეტის თეატრი DVD u 313.

განქორწინება ... /Развод по – нарымски, ვ. ლიპატოვი, რეჟ: ფ. რიჟკოვი, ფილმი-
სპექტაკლი. DVD u 315.

გააზნაურებული მდაბიო / Мещанен во дворянстве, მოლიერი,  რეჟ.: ვ. შლეზინგერი,
ვახტანგოვის თეატრი DVD u 316.
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DVD u 367.

Gemäldegalerie, მუზეუმი ბერლინში, დოკუმენტური ფილმი, გერმანია. DVD u 415

Гиганты гори / The Giants of the Mountain, ლუიჯი პირანდლო, რეჟ.: ჯორჯო
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გერმანული თანამედროვე თეატრი. ბერლინის თეატრალური ფესტივალი
Theatertreffen Berlin. გერმანული თეატრი დღეს. 1998. 60წთ. გერმანია კას. 324.

გერმანული თანამედროვე თეატრი. ბერლინის თეატრალური ფესტივალი
Schaubühne Berlin, ნაწყვეტები სპექტაკლებიდან. 90წთ. გერმანია კას. 355.

გერმანული თანამედროვე თეატრი. მულჰაიმერის თეატრის დღეები /  Mülheimer
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გერმანული თანამედროვე თეატრი. მულჰაიმერის თეატრის დღეები /Mülheimer
Theatertage, 1996 50წთ. გერმანია კას. 376

თანამედროვე გერმანული თეატრი. მულჰაიმერის თეატრის დღეები / Mülheimer
Theatertage, 1993, 44წთ. გერმანია კას. 377

გერმანული თანამედროვე თეატრი, ბერლინის თეატრალური ფესტივალი.
მოზარდმაყურებელთა თეატრი /Deutsches Kinder  und Jugendtheater Treffen Berlin,
1997, გერმანია კას. 378

გერმანული თანამედროვე თეატრი, ბერლინის თეატრალური ფესტივალის
გამორჩეული სპექტაკლები. Theatertreffen Berlin 1997, გერმანია კას. 379

გერმანული თანამედროვე თეატრი. მოზარდმაყურებელთა თეატრი /Kinder und
Jugendtheater in Deutschland. გერმანია კას. 380

გერმანული თანამედროვე თეატრი, ბერლინის თეატრალური ფესტივალი, Berliner
Theatertreffen 1996.გერმანია კას. 381.

გერმანული თანამედროვე თეატრი. ბერლინის თეატრალური ფესტივალი, Berliner
Theatertreffen 1996.ნაწყვეტები სპექტაკლებიდან კას. 382.



გერმანული საბავშვო თეატრის ორი სპექტაკლი. 1995. გერმანია კას. 383; 384.

განრისხებულმა მოიხედე / Look Back in Anger / Оглянись во гневе, ჯონ ოსბორნის
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რუსეთი DVD u 207.
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დიდონა და ენეი / Dido & Aeneas, ქორეოგრაფი: ს. ვალცი (Sasha Waltz), 2005.
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დორიან გრეის პორტრეტი / Портрет Дориана Грея, ო. უაილდი, რეჟ.: ვიქტორ ტურბინი
DVD u 281.

დონ კარლოსი /Дон Карлос, შილერი, რეჟ.: ევგენი ზავადსკოი, მოსსოვეტის თეატრი
DVD u 283.

დამცინავო ჩემო ბედნიერებავ / Насмешливое моё счастье, ლ. მალიუგინი, რეჟ.: ა.
რემიზოვი, ვახტანგოვის თეატრი, 1975. DVD u 284.
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ოსეტინსკაია, ტელე/სპექტაკლი DVD u 284.

დამცირებულნი და შეურაცხყოფილნი /Унижённые и оскорблённые, ფ. დოსტოევსკი,
რეჟ.: ე. ველიხოვი, 1979, მცირე თეატრი DVD u 292.

დამკრძალეთ პლინთუსის უკან / Похороните меня за плинтусом, პავლე სანაევი, რეჟ.:
ი. კონცევი DVD u 300.

Дредноуты, ევგენი გრიშკოვეცი, მონოსპექტაკლი, ადამიანი-თეატრი DVD u 304.

დონ კიხოტი 1938 წელი / Дон Киход. 1938 год, მ. ბულგაკოვი, რეჟ.: მიხაილ
რეზნიკოვიჩი, ლ. უკრაინკას სახ. რუსული დრამატული თეატრი DVD u 306.



დაბადების დღე / День рождения, კომედიის თეატრი Квартет И. თეატრის 15 წლის
იუბილე DVD u 310.

დრამა ნადირობისას /Драма на охоте, ა. ჩეხოვი, რეჟ.: ბორის ნირენბურგი, 1970,
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რეჟ.: მ. კაზაკოვი, მონაწ. იგორ ბუტმანი, მიხეილ კაზაკოვი DVD u 314.

დერვიშების ცერემონია, ცეკვის ანსამბლი თურქეთიდან /Dervishes Ceremony Sem`A
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დონ ჯოვანი /Don Jiovanni, ა. მოცარტი, დირიჟორი: Sir Charles Mackerras, პრაღის
ნაციონალური თეატრი, 152წთ. DVD u 563.

დოლები დეიკზე / Tambours Sur La Digue, Helene Cixous, რეჟ: Ariane Mnouchkine,
2002, საფრანგეთი.  სპექტაკლი DVD u 382

დაბრუნება / Возвращение, ტურგენევის ნაწ. მიხ. რეჟ.: პაველ რეზნიკოვი, 1975,
ტელესპექტაკლი DVD u 291. DVD u 317.

დონ ჟუანი, შავი ჭირი /Дон Гуан. Чума, ა. პუშკინი, რეჟ.: ეიმუნტას ნეკროშიუსი
(Eimuntas Nekrosius), 1996, 1.25წთ. DVD u 644.

დონ ჟუანი /Dон Гуан, ა. პუშკინი, რეჟ.: ეიმუნტას ნეკროშუსი (Эймунтас Някрошюс),

1996, ლიტვა, 1.25წთ. DVD u 645.

დასავიწყებელი კოცნა / Der Kuss Des Vergessens, ბოტო შტრაუსი (Botho Straub), რეჟ.:
მატიას ჰარტმანი (Matthias Hartmann), ციურიხის მსახიობთა სახლი, 135წთ. გერმანია
კას. 353.
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145წთ. გერმანია კას. 358.
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ემილია გალოტი / Emilia Galotti, ლესინგი (Gotthold Ephraim Lessing), რეჟ.: ტომას
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ედვინ დრუდის საიდუმლო / Тайна Эдвина Друда, ჩ. დიკენსი, რეჟ.: ალექსანდრ
ორლოვი, ფილმი-სპეატაკლი DVD u 285.

ეზოპე /Эзоп, გ. ფიგეირედოს პიესის მიხ. (მელია და ყურძენი) რეჟ.: ოლეგ რიაბოკონი
DVD u 290.

ეშელონი / Эшелон, მ. როშჩინი, რეჟ.: გალინა ვოლჩეკი, თეატრი სოვრემენნიკი, 1975 .
DVD u 294.



ენერგიული ადამიანები /Энергичные люди, ვ. შუკშინი, რეჟ.: გ. ტოვსტონოგოვი,
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ერთდროულად /Одновременно, ევგენი გრიშკოვეცი, მონოსპექტაკლი, ადამიანი-
თეატრი DVD u 304.
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ადამიანი-თეატრი DVD u 304.
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ფომენკოს სახელოსნო DVD u 305.
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ფომენკოს თეატრი DVD u 312.
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DVD u 462

ელექტრონული ბიბლიოთეკა. ძველი ეგვიპტის ხელოვნება. Искусство древнего
Египта. DVD u 463

ელექტრონული ბიბლიოთეკა მატერიალური კულტურის ენციკლოპედია /
Энциклопедия материальной культуры, ავტორი: ჰერმან ვეისი (გერმანელი მეცნიერი,
კულტურის ისტორიკოსი, მხატვარი). დეტალურად არის განხილული მატერიალური
კულტურის ისტორია უძველესი დროიდან XVIII საუკუნემდე. DVD u 783.

ელექტრონული ბიბლიოთეკა. ხელოვნების ისტორია - ტექსტით და
რეპროდუქციებით. DVD u 784.



ესპანური ქორეოგრაფია, Como Bailan 1, How they dans,  Spain, 2006. DVD u 567.

ესპანური ქორეოგრაფია, Como Bailan Volumen, How they dance, Spain, 60წთ. 2006.

DVD u 584.

ეშმაკის გენერალი / Des Teufels General, კარლ ციკმაიერი (Carl Zuckmayer), რეჟ.:
ფრანკ კასტორფი (Frank Kastorf) გერმანია კას. 327.

Elvire Jouvet 40, რეჟ: ჟაკო ბენუა (Jacquot Benoit), მოლიერის დონ ჟუანის მიხედვით
დადგმული სპექტაკლის კინოვერსია, 1988, (ფრანგ. ენა), საფრანგეთი კას. 389.

Eden, ქორეოგრაფი: Maguy Marin, პარიზის ოპერის თეატრი, 1997. საფრანგეთი
კას. 392.

Emmy, ქორეოგრაფი: დანიელ ლარიე (Daniel Larrieu), ქორეოგრაფია, 1995, 11წთ.
საფრანგეთი. კას. 419.

ელექტრა, სოფოკლე, რეჟ.: იური ლუბიმოვი (Юрий Любимов), 1992, თეატრი
ტაგანკაზე (Театр на Таганке), 1.21წთ. DVD u 704.

ევგენი ონეგინი, ა. პუშკინი, რეჟ.: რიმას ტუმინასი, ვახტანგოვის
თეატრი, რუსეთი DVD u 832.

ვ
ვის ეშინია ვირჯინია ვულფის, ე. ოლბი, რეჟ.: რ. ბალაიანი, ვალერი ფოკინი,
ტელესპექტაკლი მოსკოვის თეატრის “სოვრემენნიკის” მიხედვით. 1992, 2..28წთ.
DVD u 200.

ვენეციელი ვაჭარი, უ. შექსპირი, რეჟ. რ. სტურუა, სცენოგრაფია და კოსტუმები გ.
ალექსი-მესხიშვილი, მუსიკა გ. ყანჩელი. 123წთ. კალიაგინის თეატრი, მოსკოვი. DVD
u 420.

ვალცი საშა (Sasha Waltz), Insideout DVD u 437.

ვისოცკი ვლადიმერ. მონოლოგი, რეჟ: კ. Mარინინა, უკანასკნელი ტელე გადაცემა.
1980. DVD u 273.

ვაზირ-მუხტარის სიკვდილი / Смерть Вазир-Мухтара, რეჟ.: რ. სიროტა, ვ. რეციტერი
(Владимир Рецептер, Роза Сирота), ტელე/სპექტ. მონაწ. ლენინგრადის თეატრების
მსახიობები, 1969. DVD u 282.



ვოლოკოლამსკის ტრასა /Волоколамское шоссе, რეჟ.: ვსევოლოდ შილოვსკი,
სამხატვრო თეატრი DVD u 285.

ვლადიმირი III ხარისხის /Владимир III степени, გოგოლი, რეჟ.: სერგეი ჟენოვაჩი,

პ. ფომენკოს სახელოსნო DVD u 289.

ვარშავური მელოდია / Варшавская мелодия, რეჟ.: რ. სიმონოვი, 1969, ვახტანგოვის
თეატრი DVD u 291. DVD u 317.

ვა-ბანკი / Ва-банк, ოსტროვსკის “უკანასკნელი მსხვერპლის” Mმიხ.; რეჟ.: მარკ
ზახაროვი, ლენკომის თეატრი DVD u 309. DVD u 780.

Вохляки из Голоплеков или сонное мечтание, ტურგენევის მიხ. რეჟ.: ვიქტორ კრამერი,
სანქტ-პეტერბურგის მუნიცეპალური თეატრი DVD u 309.

ვაშლები / Яблоки, რეჟ.: ანასტასია სტიხანოვსკაია DVD u 310.

ვთამაშობთ ჯინს /Игра в джин, დ. კობურნი, რეჟ.: ნერსეს ოგანეზიანი, 1995

DVD u 312.

ვაი ჭკუისაგან /Горе от ума, ა. გრიბოედოვი, რეჟ.: პ. სადოვსკი, მცირე თეატრი

DVD u 314.

ვაი ჭკუისაგან /Горе от ума, ა. გრიბოედოვი, რეჟ.: ოლეგ მენშიკოვი, მოსსოვეტის
თეატრი, 2000. DVD u 316.

ველური ანუ გამოქვაბულის კაცის დასაცავად / Дикарь, или в защиту пещерного
человека [CAVEMAN], რეჟ.: რობერტ ბეკერი, მონაწ.: მიხაილ კრილოვი,
მონოსპექტაკლი, 2001, 1.33წთ. DVD u 321.

ვარსკვლავების ფურგონი / The Star Wagon, რეჟ. Karl Genus, დრამატურგი: მაქსველ
ანდერსონი, სატელევიზიო სპექტაკლი, 1966. DVD u 519.

ვილსონი. Absolute Wilson, რეჟ: Katharina Otto – Bernstein, დოკ. ფილმი რობერტ
ვილსონის შესახებ. სცენები სპექტაკლებიდან. 105m.. 2006. DVD u 556.



ვინძორელი მხიარული ქალები / Die Lustigen Weiber von Windsor, უ. შექსპირი, რეჟ.:
Heike Neugebauser. 82წთ. გერმანია კას. 349.

ვენის ტყის ზღაპრები / Geschichter Aus Dem Wiener Wald, ავტორი: ოდონ ფონ
ჰორვატი (Ödön von Horváth), რეჟ.: მარტინ კუსეი (Martin Kušej), Thalia Theaters,
Hamburg, 180წთ. გერმანია კას. 363.

ვოიცეკი / Woyzeck ავტ. გეორგ ბიუხნერი, რეჟ: Thierry Roisin. 2000 (სპექტაკლი),
საფრანგეთი კას. 423.

ზ
ზაფხულის გასეირნებები /Летние прогулки, ავტ.: ა. სილინსკი, რეჟ.: ლ. ხეიფეცი,
მცირე თეატრი. DVD u 281.

ზღაპრები... ზღაპრები /Сказки...сказки..., ა. არბუზოვი, რეჟ.: სავა კულიში, ფილმ-
სპექტაკლი DVD u 291. DVD u 317.

თ

თოლია /Чайка, ჩეხოვი, რეჟ.: ლევ დოდინი, 2001. 2.25წთ. DVD u 194; DVD u 308.

თავგადასავალი თავსა და მუცელში /  Abenteuer in Kopf und Bauch, რეჟ.: Gabriele
Degener, ნაწ.: I, 1993, Kinder  und Jugendtheater in Deutschland, 43წთ. კას. u 322

თავგადასავალი თავსა და მუცელში /  Abenteuer in Kopf und Bauch, რეჟ.: Gabriele
Degener, ნაწ.: II, 1993, Kinder  und Jugendtheater in Deutschland, 43წთ. კას. u 323

თორმეტი /.Двенадцать, ა. ბლოკი, კითხულობს ოლეგ ეფრემოვი, ფილმ-კონცერტი,
1980 DVD u 283

12 სკამი /12 стульев, ი. ილფი, ე. პეტროვი, რეჟ.: ა. ბელინსკი, 1966, ტელე/სპექტაკლი
DVD u 285.

თვითმკვლელი / Самоубийца, ნ. ერდმანი, რეჟ.: ვ. პლუჩეკი, სატირის თეატრი DVD u
288.

თეთრი თეთრი შავი ყარყატი / Белый белый чёрный аист, აბდულ კადისის ნაწ.
მიხედვით, რეჟ.: მარკ ვაილი DVD u 289.



თეატრი - მკვლელი /Театр – убийца, თ. სტოპარდი, რეჟ.: სერგეი გოლომაზოვი DVD u
299.

თავისი სიტყვებით / Своими словами, რეჟ.: იოსიფ რეიხელგაუზი, თანამედროვე
პიესის სკოლა DVD u 300.

თეთრი გვარდია /Белая гвардия, მ. ბულგაკოვი, რეჟ.: ს. ჟენოვაჩი, სამხატვრო თეატრი
DVD u 303.

თქვენ! /Вам!, რეჟ.: რ. რასსომახინი, ფილმი-სპექტაკლი. ლენინგრადის ტელევიზია
DVD u 313.

თეთრი ვარდები, ვარდისფერი სპილოები /Белые розы, розовые слоны, უ. გიბსონი,
რეჟ: იონ უნგურიანუ, ტელესპექტაკლი DVD u 315.

თეოდორა / Theodora, ჰენდელი, რეჟ: პიტერ სელერსი (Peter Sellars), დირიჟორი:
William Christie. DVD u 506

თეატრალური ლაბორატორია / Theatre labaratory, Open Circle, რეჟ: Aidas Giniotes,
ვორქშოპი, ლიტვა. DVD u 544.

თეატრები 1945 წლიდან დღემდე. 1) Заклинание на магию театра / De Betovering over
de magie van theater;2) Революция Sjarov / De revolutie van Sjarov ; 3) oqros wlebi /De
Gouden Jaren;  damatebiTi masala /extra materiaal. ნიდერლანდები DVD u 559.

თეატრები 1945 წლიდან დღემდე. 4) Священные коровы под огнем / Heilige huisjes
onder vuur, რეჟ.: Noud Holtman; 5) Свет! Обсуждение! / Licht aan! Discussie! რეჟ.: Leo de
Boer; 6) Секрет смеха / Het geheim van de lach, რეჟ. Hans Pool; დამატებითი მასალა
/extra materiaal. ნიდერლანდები DVD u 560

თეატრები 1945 წლიდან დღემდე. 7) В Целом / Alles samen, რეჟ. Ger Poppelaars; 8)
Неистощимая фантазия / De onuitputtelijke fantasie, რეჟ. Hans Pool; 9)
Индивидуальный / Solo, რეჟ. Leo de Boer. დამატებითი მასალა /extra materiaal.
ნიდერლანდები
DVD u 561.

თეატრები 1945 წლიდან დღემდე. 10) Больше, чем слова / Meer dan woorden, რეჟ. Ger
Poppelaars; 11)Режиссёр играет ведущую роль / De regisseur speelt de hoofdrol, რეჟ. Noud
Holtman; 12) Большой и славный / Groots en meeslepend, რეჟ. Leo de Boer. დამატებითი
მასალა /extra materiaal. ნიდერლანდები DVD u 562.



თეატრის ენციკლოპედია - დრამა. (დრამატული თეატრი) ტომი 3. ენციკლოპედია
შეიცავს ილუსტრირებულ სტატიებს გამოჩენილი მსახიობების,რეჟისორების,
დრამატურგების, კომპოზიტორების, მხატვრების შესახებ, ასევე მასალებს მსოფლიოს
მრავალი დრამატული თეატრისა და გახმაურებული სპექტაკლების შესახებ.. DVD u
460

თეატრიდან ეკრანამდე / Bonus - Du Theatre Au Cinema , 2003. საფრანგეთი DVD u 382

თანამედროვე ხელოვნება. იმპრესიონიზმი, ექსპრესიონიზმი, კუბიზმი, ფუტურიზმი
და ა.შ. / Modern art, Impressionism, Expressionism, Fauvism, Cubism, Futurism, Dada,
Surrealism, Pop, Conceptualism. დოკ. ფილმი. DVD u 509

თანამედროვე ცეკვები გერმანულ სცენაზე. Na Zemlje, Sasha Waltz & Guests, Berlin;
Distanzlos, Thomas Lehmen, Berlin; L’Autre Et Moi, Anna Huber, Lin Yuan Shang, Berlin;
Demonstration, Amanda Miller, Pretty Ugly Dance Company, Freiburg; Self-Unfinished,
Xavier Le Roy, Berlin; Glucksjonny, Helena Waldmann, Frankfurt; Auftaucher, Henrietta
Horn, Folkwang Tanzstudio, Essen; Please Help Yourself, Jan Pusch, mit Fiona Gordon,
Hamburg; H2O, Penthecilea, Ping, Susanne Linke, Bremer Tanztheater, Bremen; Events For
Television (Again), Thomas Plischke, Frankfurt; Feld, Wanda Golonka, Munchen; Intervalle,
Stephan Thoss, Ballett Kiel, Kiel; An Der Grenze Des Tages, Urs Dietrich, Berlin / Bremen;
Morgen und Morgen..., Irina Pauls, Tanztheater am Staatstheater, Oldenburg; Hinter Der
Nacht, Daniel Golden, Tanztheater am Staatstheater, Munster; Lighthouse, Jo Fabian, Berlin;
Uber Kreuz, Reinhild Hoffmann, Susanne Linke, Berlin / Bremen. გერმანია კას. 370

თამაშის ბოლო / Fin De Partie, სამუელ ბეკეტი (Samuel Beckett), რეჟ. ჯორჯ თაბორი
(Georg Tabori), 120წთ. გერმანია კას. 354.

თავისუფალი თეატრი გერმანიაში. 1. მიუნხენი /. Freies Theater in Doutschland  1.
Munchen, ნაწყვეტები სპექტაკლებიდან. 52წთ. კას. 367.

თავისუფალი თეატრი გერმანიაში / Freies Theater in Doutschland, 2. Vom Zeelt Zur
Fabrik,  57წთ. კას. 368.

თავისუფალი თეატრი გერმანიაში. 3. ბერლინი /Freies Theater in Doutschland, 3.
Berlin,  55წთ. კას. 369.

ი
ივანოვი, ა. ჩეხოვი, რეჟ. Peter Zadek. 1992, ვენის აკადემიური თეატრი. ნაწ. I
DVD u 428.



იქორწინო არ იქორწინო /Жениться – не жениться, ბელორუსიული ვოდევილები, რეჟ.:
ბორის ვტოროვი, ანდრეი ანდროსიკი, ბელორუსიის ნაციონალური აკადემიური
თეატრი DVD u 281.

ინტერვიუ ბუენოს-აირესში /Интервью в Буэнос-Айресе, გენრიხ ბოროვიკი, რეჟ.: ა.
გონჩაროვი, ა. რომაშინი, მაიაკოვსკის სახ. მოსკოვის თეატრი DVD u 286.

ივანოვი / Иванов, ა. ჩეხოვი, რეჟ.: ო. ეფრემოვი, სამხატვრო თეატრი DVD u 288.

... И аз воздам, ს. კუზნეცოვი, რეჟ.: ბ. მოროზოვი, მცირე თეატრი DVD u 291;

DVD u 317

ივანე თევდორეს ძე შპონკა და მისი დეიდა /Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка,
გოგოლი, რეჟ.: ვალერი ფოკინი, ტელე-სპექტაკლი DVD u 293.

ინტიმური ცხოვრება / Интимная жизнь, ნოელ კაუარდი, რეჟ.: კ. ხუდიაკოვი, ფილმი-
სპექტაკლი DVD u 303.

იუნონა და ავოსი /Юнона и авось, ა. ვოზნესენსკი, ა. რიბნიკოვი რეჟ.: მარკ ზახაროვი,
ლენკომის თეატრი, თანამედროვე ოპერა DVD u 316. DVD u 780.

იგუანას ღამე, ტენეს უილიამსი, რეჟ.: თომას მანი (Томас Манн), ალექსანდრე შუისკი,
1991, ფილმი-სპექტაკლი, რუსეთი, 2.50წთ. DVD u 327.

ინდოეთი - 1) კატხაკალი / Kathakali, 7კლასიკური ინდური ცეკვა კათხალის სტილში,
38წთ. 2) შაკუნტალა / Shakuntala, ინდური მისტერია; 3) იაკშაგანა / Yakshagana,
Balivadham (The Killing of Bali) in Kutiyattam - a significant part of Ramayana, the great
Indian epic. Kutiyattam is the Sanskrit theatrical art form of Kerala. 4) კუდიათამ /
Kutiyattam, Balivadham - Part 1 of 5, Sanskrit theatre, ინდოეთი DVD u 761.

კ
კვადრატი / Квадрат, რეჟ: ეიმუნტას ნეკროშიუსი, 1988, 1.50წთ. DVD u 168;

DVD u 284.



კვარტეტი /Квартет, რონალდ ხარვუდი, რეჟ,: ლ. შუვალოვა, ტოვსტონოგოვის სახ.
დიდი დრამატული თეატრი DVD u 314.

კაშკაშა უფსკრული / Bright Abyss, რეჟ.: ჯეიმს ტერი, ცირკი, თეატრი, პანტომიმა, 2005.
58.28წთ. (ბოლო აკლია) DVD u 194.

კაფე Mმიულერი / Café Muller, რეჟისორი და ქორეოგრაფი პინა ბაუში ( Pina Baush),
გამოყენებულია არიები ჰენრი პერსელის ნაწარმოებებიდან.  ვუპერტალის ცეკვის
თეატრი, 48წთ. გერმანია. DVD u 432.

კაბუკის თეატრი. შეყვარებულთა მკვლელობა ციურ ბადეთა კუნძულზე /
Самоубийство влюбленных в Сонэдзаки, მონძაემონ ჩიკამაცუ, რეჟ.: უნო ნობუო, 2003,
ჩიკამაცი-ძას დასი, ტრაგედია, 1.38წთ. იაპონია. DVD u 448.

კაბუკის თეატრი, საცეკვაო პიესა / Ян Гуйфэй (Ёкихи), танцевальная пьеса кабуки,
რეჟ.: ბანდო ტამასაბურო (Бандо Тамасабуро), 1994, 28.10წთ. იაპონია DVD u 702.

კარმენი / Carmen, პროსპერ მერიმე, რეჟ.: ანდრეი ჟოლტაკი, მხატვარი: მარია
ლევიტსკაია, ქორეოგრაფი: ალლა რუბინა, ტელესპექტაკლი, 1997. 2.25წთ. უკრაინა
DVD u 259; DVD u 285.

კარმენი/ Carmen, პ. მერიმე, მუსიკა: ჯ. ბიზე, რეჟისორი და ქორეოგრაფი როლან პეტი
(Roland Petit), დირიჟორი: Paul Connelly, პარიზის ნაციონალური ოპერა, 2006, 47წთ. DVD
u 343; DVD u 364.

კარმენი / The Car Man, რეჟისორი: მეთიუ ბიორნი (Matthew Bourne), ფილმი-ბალეტი,
2001, 1.27წთ. DVD u 344.

კარმენი / Karmen, რეჟისორი და ქორეოგრაფი: მატს ეკი (Mats Ek), Modern Balet, 1992,
შვეცია DVD u 346

კარმენი /Carmen, კომპ.: ჟორჟ ბიზე, inszenierung von Gian Frco de Bocio. იტალია
DVD u 554.

კვამლი / Дым / Smoke, რეჟისორი და ქორეოგრაფი: მატს ეკი (Mats Ek),
კომპოზიტორი: Arvo Part, Modern Dance, 1996. DVD u 344.

კუნძულები ოკეანეში / Острова в океане, ე. ჰემინგუე, რეჟ.: ანატოლი ეფროსი, 1978,
163წთ. DVD u 271.



კაპიტანის ქალიშვილი / Капитанская дочка, ა. პუშკინი, რეჟ.: რომან მარხოლია,
პუშკინის სახ. კრასნოიარსკის დრამატული თეატრი DVD u 286.

კლაუსტროფობია / Клаустрофобия, რეჟ.Lლევ დოდინი DVD u 286.

კავალერია / Конармия, რეჟ.: რუბენ სიმონოვი, ვახტანგოვის თეატრი DVD u 295.

კურდღელი. Love Story / Заяц. Love Story, ნიკოლაი კოლიადი, რეჟ.: გალინა ვოლჩეკი,
თეატრი სოვრემენნიკი DVD u 302.

კომიკოსები / Комики, ნილ საიმონი, რეჟ.: ბორის შჩედრინი, მოსსოვეტის თეატრი
DVD u 306.

კატა-თაგვები /Кошки-мышки, იშტვან ერკენი, რეჟ.: იური აკსენოვი, ტოვსტონოგოვის
თეატრი DVD u 307.

კრეჩინსკის ქორწინება /Свадьба Кречинского, ა. კოლკერი, მიუზიკლი, ა. სუხოვო-
კაბილინის პიესის მიხ. რეჟ.: ვ. სოლომინი, ა. ჩეტვიორკინი, 1997, მცირე თეატრი DVD
u 308.

კვარტეტი И. უფრო ჩქარა ვიდრე კურდღლები / Квартет И. быстрее, чем кролики,
რეჟ.: ს. პეტრეიკოვი, თეატრი Квартет И DVD u 312.

კავალერ დე გრიეს და მანონ ლესკოს ისტორია /История кавалера Де Грие и Манон
Леско, ა. პრევო, რეჟ.: რომან ვიკტიუკი, 1979, ფილმი-სპექტაკლი DVD u 314.

კალიფორნიული სუიტა /Калифорнийская сюита, ნილ საიმონი, რეჟ.: ლ. შუვალოვა,
ტოვსტონოგოვის სახ. დიდი დრამატული თეატრი DVD u 314.

კატა გახურებულ სახურავზე, ტენეს უილიამსი, რეჟ.: ანდრეი გონჩაროვი,
მაიაკოვსკის სახ. თეატრი, 1989, 1.12წთ. DVD u 333.

კორიოლანოსი / Coriolan, შექსპირი, რეჟ: Christian Schiaretti, Bernard Schnitt,
ფრანგული ნაციონალური თეატრი. DVD u 507.

კატხაკალი/ Kathakali nalacharitham 4th day, 2008, დოკუმენტური. 2.07წთ. DVD u 616.



კურდღელი მონადირე / Lapin Chasseur , რეჟ: Guy Seligmann, Jerome Deschamps, Macha
Makeieff,  1991, საფრანგეთი. DVD u 379

კანიბალები / Die Kannibalen, რეჟ. ჯორჯ თაბორი (Georg Tabori), 105წთ. გერმანია
კას. 357.

კარმენ კიტელი / Karmen Kittel, Georg Seidel, რეჟ. ფრედერიკ ვიელშტიხი (Frederike
Vielstich) 106წთ. გერმანია კას. 364.

Caro, დრამატურგი, რეჟისორი: ბეჰრუზ ყარიბფურ (Behrouz Gharibpour).. სპექტაკლი,
ირანი. DVD u 599. (a. b. c.)

კარაგოზი (შავთვალა) / Karagöz, ჩრდილების თეატრის პერსონაჟი.
თურქეთი DVD u 821.

კარაგოზი (შავთვალა) / Karagöz, ჩრდილების თეატრის პერსონაჟი.
თურქეთი DVD u 822.

კარაგოზი (შავთვალა) / Karagöz, ჩრდილების თეატრის პერსონაჟი.
თურქეთი DVD u 823.

კარაგოზი (შავთვალა) / Karagöz, ჩრდილების თეატრის პერსონაჟი.
თურქეთი DVD u 824.

კარაგოზი და ჰასივათი / Karagöz ve Hacivat, ჩრდილების თეატრის
პერსონაჟები. თურქეთი DVD u 825.

ლ
ლოკომოტივი / Локомотив, რეჟ.: რეზო გაბრიაძე, 2007. მარიონეტების თეატრი
1.12წთ. DVD u 165; DVD u 305. ქართ.DVD u 286.

ლონდრიუკერი / Lohndrücker, ავტორი და რეჟისორი ჰაინერ მიულერი, 1988,
ბერლინის გერმანული თეატრი DVD u 429.

რაიხელგაუზი ლოპატინის ჩანაწერებიდან / Из записок Лопатина, კ. სიმონოვი, რეჟ.:
ი. რაიხელგაუზი, ო. ტაბაკოვი, 61წთ. რუსეთი DVD u 290. DVD u 60.

ლიკა / Лика, რეჟ.: იონ უნგურიანუ, ტელე-სპექტაკლი DVD u 294.

Лесбияночки шума цунами, რეჟ.: მიკ სალოვი, 2008 DVD u 305.



ლირიკული სატირები / Лирические сатиры, საშა ჩორნის ლექსებს კითხულობს
დიმიტრი ნაზაროვი, რეჟ.: პეტრე კროტენკო, ტელე.გადაც. DVD u 307.

Лицедеи Семьянюки, რეჟ.: ი. იადროვსკი, თეატრი Лицедеи DVD u 310.

ლოლიტა / Лолита, რეჟ.: რ. ვიკტიუკი, ტ. ვიკტიუკის თეატრი, 1992, 59წთ.

DVD u 458.

Liucia Skates, Laura Sintija Cerniauskaite, რეჟ.: Yana Ross, ო. კორშუნოვასის თეატრი,
ვილნიუსი DVD u 521.

ლიტვის თეატრი დღეს / Lithuanian Theatre Today, დოკუმენტური მასალა,
ნაწყვეტები ე. ნეკროშიუსის სპექტაკლიდან “ოტელო”. DVD u 525

ლიტვის თეატრები 2007-2008 / Lietuvos Teatras 2007-2008, რეჟ.: Juozas Javaitis,
დოკუმენტური მასალა DVD u 526

ლამაზი ხედისკენ / Zur Schönen Aussicht, ოდონ ფონ ხორვატი (Ödön von Horvath),
რეჟ: Crescentia Dünßer. Zeltensemble Theater. 101წთ. გერმანია. კას. 366.

ლეკოკი ჟაკ, ფრანგი მსახიობი, მიმი / Deux Voyages de Jacques Lecoq (les), რეჟ: ჟან-
ნოელ როი (Jean – Noel Roy), 1982. დოკუმენტური ფილმი, ჟაკ ლეკოკის ლექციების
შესახებ პარიზის თეატრალურ სკოლაში. საფრანგეთი კას. 422.

L'escamoteur, ავტორი: Eve Ramboz, 1992, ცნობილი მხატვრების ნამუშევრების
საფუძველზე შექმნილი ანიმაცია. კას. u. 428

მ
მარიამ სტიუარტი, ფ. შილერი, რეჟ.: თემურ ჩხეიძე, ტოვსტონოგობის სახ. დიდი
დრამატული თეატრი, 2009. 2.38წთ. საზღ. DVD u 167.

მარიამ სტიუარტი /Мария Стюарт, ფ.შილერი, რეჟ.: ვ. სტანიცინი, 1976, სამხატვრო
თეატრი DVD u 297.

მექანიკური /Mecanique, 1924, ბალტი, ფერნარდ ლეგეერი (Fernand Leger). DVD u 169.

მკვდარი კლასი / Dead Class, რეჟ, თ. კანტორი (Tadeush Kantor). I ნაწ. პოლონეთი DVD
u 426.



მკვდარი კლასი / Dead Class, რეჟ, თ. კანტორი (Tadeush Kantor). II ნაწ. პოლონეთი DVD
u 427.

XXს. დასაწყისში რუსეთში მოღვაწე რეჟისორები და სპექტაკლებიდან ნაწყვეტები.
დოკუმენტური მასალა. ("Взятие Зимнего" Евреинова, "Клоп" и "Ревизор" Мейерхольда
и т.д. Режиссер: Вс. Мейерхольд, Н. Евреинов, К. Станиславский, С. Михоэлс, Е.
Вахтангов и др. В ролях: М. Бабанова, Э. Гарин, И. Ильинский, А. Коонен и др.) 2.26წთ.
DVD u 451.

მედეა მასალა / Медея Материал, ჰაინერ მიულერი, რეჟ.: ანატოლი ვასილევი, 54წთ.
DVD u 452.

მაჰაბჰარატა / The Mahabharata, რეჟ. პ. ბრუკი, 1989, 5.22წთ. DVD u 453.
DVD u 493. DVD u 788.

მარატ სადი / Marat Sade, პიტერ ვაისი, რეჟ.: პიტერ ბრუკი (Peter Brook), 1967, 1.60წთ.
ინგლისი DVD u 456. DVD u 464

მასადა / Masada, რეჟ.: ჯორჯ თაბორი (George Tabori). 89წთ. გერმანია კას. u 343.

მის სარა სამპსონი / Miss Sara Sampson, ლესინგი, რეჟ.: ლორე შტეფანეკი (Lore
Stefanek), 1990, 142წთ. კას. u 336

მაკნატუნა / Щелкунчик, რეჟ. და ქორეოგრაფი: მეთიუ ბიორნი (Matthew Bourne),

ბალეტი, 2003, 88წთ. DVD u 344

მაკბეტი / Macbeth, ჯ. ვერდი, Libretto: Francesco Maria Piave, რეჟისორი: ჯ.
სტრელერი (Giorgio Strehler), Maestro del coro: Romano Gandolfi, Maestro
direttore: Claudio Abbado, ოპერა, 1976, 2.25წთ. ლა სკალას თეატრი DVD u 344.

მარიონეტები. შეხერაზადა. პეტრუშკა. რეჟ.: კარლო კოლა, კარლო კოლას
მარიონეტების თეატრი, 2008, 69წთ. იტალია DVD u 279.

მზიდავი გენშელი / Возчик Геншель, ჰაუპტმანი, რეჟ.: ვ. სალიუკი, სამხატვრო თეატრი
DVD u 281.

მედეა. ევრიპიდე / Медея, Эврипид, რეჟ.: ნ. ოხლოპკოვი, 1967, სპექტ./კონცერტი DVD
u 283.

მოაგარაკენი / Дачники, მ. გორკი, რეჟ.: ვ. სალიუკო (В. Салюко), სამხატვრო თეატრი
DVD u 286.



მზის ჩასვლის წინ / Перед заходом солнца, ჰაუპტმანი, რეჟ.: ლ. ხეიფეცი, მცირე
თეატრი DVD u 287.

მესამედი პათეტიური / Третья патетическая, რეჟ.: ი. ერმაკოვი, ტელე/სპექტაკლი
DVD u 288.

მისტერია ბუფი /Мистерия Буфф, მაიაკოვსკი, რეჟ.: ევ. სიმონოვი, 1982,  ვახტანგოვის
თეატრი DVD u 289.

მეუფება წყვდიადისა / Власть тьмы, ტოლსტოი, რეჟ.: ბ. რავენსკი, მცირე თეატრი
DVD u 289.

მე თქვენ არასდროს დაგიბრუნდებით / Я к Вам никогда не вернусь..., ა. ვერტინსკის
სიმღერების მიხ. ასრულებს: ელენა ბუტენკო, რეჟ.: გ. სტრელკოვი DVD u 289.

მარტინ იდენი / Мартин Иден, ჯ. ლონდონი, რეჟ.: სერგეი ევლახიშვილი, ტელე-
სპექტაკლი DVD u 290.

მუდამ ცოცხალნი / Вечно живые, როზოვი, რეჟ.: ო. ეფრემოვი, გ. ვოლჩეკი ტელე-
სპექტაკლი DVD u 290.

მტრები / Враги, მ. გორკი, რეჟ.: ვ. ნემიროვიჩ-დანჩენკო, მ. კედროვი, სამხატვრო
თეატრი, ფილმ-სპექტაკლი DVD u 291. DVD u 317

მოახლეები / Служанки, ჟან ჟენე, რეჟ. რომან ვიკტიუკი, რ. ვიკტიუკის თეატრი DVD u
291. DVD u 317

მეთორმეტე ღამე / Двенадцатая ночь, უ. შექსპირი, რეჟ.: პიტერ ჯეიმსი, თეატრი
სოვრემენნიკი DVD u 60. DVD u 293.

მილიონერი ქალი /Миллионерша, ბ. შოუ, რეჟ.: ა. რემიზოვი, ვახტანგოვის თეატრი
DVD u 293.

Молодая хозяйка Нискавуори, ხ. ვუოლიკი, რეჟ.: ვეიკო კერტულა, ფილმი-სპექტ. DVD
u 294.



მოჩვენებანი /Привидение, ჰ. იბსენი, რეჟ.: ვენიამინ ციგანკოვი, მცირე თეატრი DVD u
294.

მეფე პეტრე და ალექსეი / Царь Пётр и Алексей, ფ. გორენშტეინი, რეჟ.: ვ. ბეილისი,
მცირე თეატრი DVD u 296.

მშვიდობა შენს სახლს /Мир дому твоему, ა. ალტოვი, რეჟ.: არკადი რაიკინი,
კონსტანტინ რაიკინი, თეატრი სატირიკონი DVD u 296.

მარატი, ლიკა და ლეონიდი / Марат, Лика и Леонидик, ა. არბუზოვი, რეჟ.: ი.
კროტენკო DVD u 297.

მკვდარი სულები /Мёртвые души, გოგოლი, რეჟ.: სერგეი არციბაშევი, მაიაკოვსკის
სახ. თეატრი DVD u 298.

მშვენიერება შორსაა / Прекрасное Далеко, დ. პრივალოვი, რეჟ.: დიმიტრი ეგოროვი,
ალტაის ახალგაზრდული თეატრი DVD u 298.

მომაკვდინებელი სიყვარული /Убийственная любовь, ი. კამენიცკი, ე. შჩედრინი, რეჟ.:
ს. ვინოგრადოვი DVD u 299.

მდაბიონი /Мещане, მ. გორკი, რეჟ.: კ. სერებრენნიკოვი, სამხატვრო თეატრი

DVD u 301.

მილიონერთა ქალაქი / Город миллионеров, ედუარდო დე ფილიპო, ფილუმენა
მარტურანო, რეჟ.: რომან სამგინი DVD u 303.

მოთხრობა შვიდ ჩამოხრჩობილზე / Рассказ о семи повешенных, ლ. ანდრეევი, რეჟ.:
მინდაუტას კარბაუსკისი, ო. ტაბაკოვის თეატრ-სტუდია DVD u 303.

მხიარული ჯარისკაცი /Весёлый солдат, ვ. ასტაფიევი, ნ. სადური, რეჟ.: გ.
ტროსტინეცკი DVD u 303.

მეფე ... / Король Убю, ალფრედ ჟარრი, რეჟ.: ა. მორფოვი, მოსკოვის თეატრი

Et Cetera DVD u 305.



მა-მურე /Ма-Муре, ჟ. სარმანი, რეჟ.: ვლადიმირ გლაზკოვი, 2001. DVD u 306.

მამაკაცური საწყისი ანუ ველური / Мужское начало или Дикарь, რეჟ.: ვალიუს
ტერტელისი, მონოსპექტაკლი, მონაწ.: მიხაილ კრილოვი DVD u 307.

მთვარის თეატრი ანუ ... / Театр Луны или космическая дурочка 13:28, რეჟ.: სერგეი
პროხანოვი, ფილმი-სპექტაკლი DVD u 308.

მწერების ასტრონომია /Астрономия Насекомых, რეჟ.: დიმიტრი არიუპინი, თეატრი
Blackskywhite DVD u 308.

მოლი სუინი / Молли Cуини, ბ. ფრილი, რეჟ: ლევ დოდინი, სანქტ-პეტერბურგის
აკადემიური მცირე დრამატული თეატრი – Театр Европы DVD u 309.

მუმუ /Муму, ტურგენევი, რეჟ.: ვენიამინ ფილშტინსკი DVD u 312.

მკვლელობაში თანამონაწილეობა /Соучастие в убийстве, ჯუდი უიტენუ, რეჟ.: ბორის
მირენბურგი, ოლგა კოზნოვა, ვახტანგოვის თეატრი, ფილმი-სპექტაკლი DVD u 312.

მოსკოვის გუნდი /Московский хор, ლ. პეტრუშევსკაია, რეჟ.: ლევ დოდინი, იგორ
კონიაევი, სანქტ-პეტერბურგის აკადემიური მცირე დრამატული თეატრი – Театр
Европы DVD u 313.

Мимиричи. Бумажные войны, რეჟ.: სანიუტა შაკუნი, იგუსია ივაშჩენკო, 2008

DVD u 313.

მე სიყვარულისგან სიმშვიდე არ მაქვს /Мне от любви покоя не найти, შექსპირის
ნაწარმოებების მიხედვით,  რეჟ.: რომან ვიკტიუკი, 1980. DVD u 314.

მეგრე და ადამიანი სკამზე / Мегрэ и человек на скамейке, ჟ. სიმენონი, სცენარი და
დადგმა ვ. ბროვკინი, ტელესპექტაკლი. DVD u 315.

მეგრე და მოხუცი ქალი /Мегрэ и старая дама ჟ. სიმენონი, სცენარი და დადგმა ვ.
ბროვკინი, ტელესპექტაკლი. DVD u 315.



მეგრე მერყეობს / Мегрэ колеблется ჟ. სიმენონი, სცენარი და დადგმა ვ. ბროვკინი,
ტელესპექტაკლი. DVD u 315; DVD u 316.

მილიონი ღიმილისთვის / Миллион за улыбку, ა. სოფრანოვი, რეჟ: ი. ანისიმოვა-
ვულფი, ი. დანკმანი, თეატრი მოსსოვეტი, 1988. DVD u 315.

მონადირე / Охотник, ს. მიხალკოვი, რეჟ.: პ. რეზნიაკოვი, ფილმი-სპექტაკლი

DVD u 316.

მოთამაშენი / Игроки, გოგოლი, რეჟ.: რომან ვიკტიუკი, ტელე-სპექტაკლი

DVD u 317.

მეფე ლირი / King Lear,უ. შექსპირი, რეჟ.: პიტერ ბრუკი (Peter Brook), 1971, 2.11წთ.
ინგლისი, დანია DVD u 458. DVD u 606

მეფე ლირი / King Leat, უ. შექსპირი, რეჟ.: Tony Davenall, მთ. როლში Patrick Magee,
ტელე სპექტაკლი, 120წთ. DVD u 572.

მაკბეტი /Macbeth, უ. შექსპირი, რეჟ.: Yana Ross, Volksbuhne am Rosa-Luxemburg-Platz,
გერმანია DVD u 521.

მაკბეტი / Macbeth, უ. შექსპირი, რეჟ.: ტრევორ ნანი (Trevor Nunn), Royal Shakespeare
Company, ტელევერსია DVD u 569.

მეთორმეტე ღამე / Twelfth Night, უ. შექსპირი, რეჟ.: Paul Kafno, ტელე სპექტაკლი,
145წთ. DVD u 570.

მძინარე მზეთუნახავი /Sleeping Beauty, Elfriede Jelinek, რეჟ.: Yana Ross, Seoul
Performing Arts Festival South Korea DVD u 521.

მშენებელი სოლნესი / Baumeister Solness, ჰ. იბსენი, Elfriede Jelinek, რეჟ.: Yana Ross,
ვილნიუსის ნაციონალური დრამის თეატრი DVD u 521.

მოლიერის სამი კომედია / 3 Comedies de Moliere,  Mise en scene: Christan Schiaretti,
Theatre National Populare. 190m 2007. DVD u 582.

მასონიზმი ვიქტორიანულ მუსიკაში და დრამაში/Freemasonry in Victorian Music and
Drama, 103წთ. DVD u 590.



მეფე ლირი, უ. შექსპირი, რეჟ.: ჯ. სტრელერი, 1972. DVD u 617

მოხეტიალეთა სიმღერები / Songs of the Wanderers,თეატრი "Юньмэнь", 1999, 58 წთ.
თანამედროვე ცეკვა, რეჟ: ლი ხუაი მინ (ქორეოგრაფი),ქართულ ხალხურ მუსიკაზე,
ტაივანი DVD u 616.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, ავტორი, დირიჟორი და კომპოზიტორი: Orhan Sallier,
Yilmaz Trdogan, რეჟ: Yilmaz Trdogan ცეკვა და ქორეოგრაფია: Ziya Azazi, თურქულ
ენაზე. 2008. დერვიშები. DVD u 575

Majnoon`s, Love Stories, Ney: Hassan Kassai. 2007.(მხატვრული კითხვა) ირანი.

DVD u 508

მაკროპულოსის საშუალება /Средство Макропулоса, კ. ჩაპეკი, რეჟ.: ვ. მონახოვი,
მცირე თეატრი DVD u 316.

მარაგი / Inventaires, Philippe Minyana, რეჟ: ჟაკ რენარი (Jacoues Renard), Robert
Cantarella.  1990. საფრანგეთი DVD u 378.

მოცარტი და სალიერი /Моцарт и Сальери, ა. პუშკინი, რეჟ.: ეიმუნტას ნეკროშიუსი
(Eimuntas Nekrosius), 1996, 47წთ. DVD u 645.

მაკბეტი / Makbetas, უ. შექსპირი, რეჟ.: ე. ნეკროშიუსი (Eimuntas Nekrošius), თეატრი
«Мено Фортас». 2006, 3.21წთ. DVD u 659.

მაკბეტი / Macbeth, უ. შექსპირი, რეჟ.: George Fruscher, Kurt Bildstein, მიუნხენის
თავისუფალი თეატრი / Freies Theater Munchen, 118წთ. გერმანია კას. 347.

მაკბეტი, რეჟისორი, მხატვარი: ბეჰრუზ ყარიბფურ (Behrouz Gharibpour), მუსიკა: ჯ.
ვერდი. მარიონეტები, ირანი DVD u 595. (a. b.)

მრგვალი მაგიდის რაინდები /  Die Ritter Der Tafelrunde, Chistoph Hein, რეჟ.: Klaus
Dieter Kirst, 112წთ. გერმანია კას. 350.

მეთორმეტე ღამე / Was Ihr Wollt, უ. შექსპირი. რეჟ. დიტერ დორნი (Dieter Dorn),
170წთ. გერმანია კას. 371.

მედეა, რეჟ.: ანატოლი ვასილევი, დოკუმენტური ფილმი კას. 208

მარიამ მაგდალინელი /Marie – Madeleine, რეჟ: Bernard Lapeyre, ქორეოგრაფია,
პარიზის ოპერა. 1978. საფრანგეთი. კას. 217



მედეა, ევრიპიდე, რეჟ.: იური ლუბიმოვი (Юрий Любимов), 1995; თეატრი ტაგანკაზე
(Театр на Таганке), 1.31წთ. DVD u 704.

მსოფლიოს  პოლიფონია / Полифония мира, რეჟ.: კამა გინკასი, 2010, მისტერია,
1.29წთ. რუსეთი DVD u 740.

მისტიფიკაცია / Мистификация, დადგმა: მ. ზახაროვი, რეჟ.: იური მიხაევი, ლენკომის
თეატრი DVD u 780.

მატერიალური კულტურის ენციკლოპედია / Энциклопедия материальной культуры,
ავტორი: ჰერმან ვეისი (გერმანელი მეცნიერი, კულტურის ისტორიკოსი, მხატვარი).
დეტალურად არის განხილული მატერიალური კულტურის ისტორია უძველესი
დროიდან XVIII საუკუნემდე. ელექტრონული ბიბლიოთეკა DVD u 783.

ნ
ნეკროშიუსი. На пороге двойного бытия, или Шекспир глазами Эймунтаса
Някрошюса, რეჟ.: ა. ბარტოშევიჩი, დოკ. ფილმი, 2004, 39წთ. DVD u 168.

Notre-Dame. პარიზის ღვთიშობლის ტაძარი. ვ. ჰიუგო, მუს. მორის ჟარი (Maurice
Jarre), ქორეოგრაფი: როლან პეტი (Roland Petit). კოსტიუმები ივ სენ-ლორანი,
ბალეტი. პარიზის საოპერო თეატრი. (წინასიტყვაობა: ცისკარიძე) DVD u 440.

ნიშნები / Signs, ქორეოფრაფი: კაროლინ კარლსონი (Carolyn Carlson). პარიზის
საოპერო თეატრი. (წინასიტყვაობა: ცისკარიძე) DVD u 441.

ნულოვანი საათი ანუ მომსახურეობის ხელოვნება / Stunde Null Oder Die Kunst Des
Servierens, რეჟ.: ქრისტოფ მარტალერი (Christoph Marthaler), 1996. 148წთ. გერმანია
კას. u 330

ნადიმი ჟამიანობის ხანს /Пир во время чумы, ა. პუშკინი, რეჟ: მ. ზახაროვი, ლენკომის
თეატრი DVD u 282. DVD u 780.

На бойком месте, ა. ოსტროვსკი, რეჟ.: ვ. რიჟკოვი, ტელე/სპექტ. 1986. DVD u 283.

Не все коту масленица, ა. ოსტროვსკი, რეჟ.: ვ. ხოხრიაკოვი, მცირე თეატრი

DVD u 284.



ნოეს კიდობანი /Ноев ковчег, ი. შტოკი, რეჟ.: ს. ობრაზცოვი, ლ. ხაიტი, ს. ობრაზცოვის
თეატრი DVD u 289.

№ 13, რეჟ.: ვ. მაშკოვი, სამხატვრო თეატრი DVD u 301.

ნაპოლეონი და კორსიკელი ქალი /Наполеон и корсиканка, რეჟ.: მიხაილ
რეზნიკოვიჩი, ლ. უკრაინკას სახ. რუსული დრამის თეატრი DVD u 301.

ნამცეცა /Крошка, რეჟ.: ს. სტრუგაჩევი, სანქტ-პეტერბურგის ლენსოვეტის თეატრი
DVD u 302.

NN ქალაქის სასტუმროს ნომერი / Нумер в гостинице города NN, რეჟ.: ვალერი
ფოკინი, მეიერხოლდის ცენტრი DVD u 305.

ნაპოლეონ პირველი /Наполеон Первый, ფ. ბრუკნერი, რეჟ.: ანატოლი ეფროსი,
მაიაკოვსკის სახ. მოსკოვის აკადემიური თეატრი DVD u 308.

На всякого мудреца довольно простоты, ა. ოსტროვსკი, რეჟ: ვ. სტანიცინი, სამხატვრო
თეატრი DVD u 315.

ნორა. თოჯინების სახლი, იბსენი, რეჟ.: იონ უნგურიანუ, 1980, 2.31წთ. DVD u 323.

ნათელი იქნა გაგებული ზიგ - ზაგში / Свет был услышан в Зиг-заг / Light is Heard in
Zig-Zag, რეჟ.: Adina Tal, უნარშეზღუდულთა თეატრი. დოკ.ფილმი, ისრაელი
DVD u 608

ნო, იაპონური თეატრი /Театр НО, тайна безмолвия / NO das geheimnis der stille, 2004,
დოკუმენტური ფილმი, რეჟ.: თომას შმელცერი (Томас Шмельцер). იაპონია, გერმანია,
59წთ. DVD u 658.

ნო, იაპონური თეატრი. კუნძულები / Это – кёгэн: Отрава (Кёгэн дэ годзару: Бусу),
რეჟ.: ნომურა მანსაი, მონაწილეობენ: ნომურა მანსაი, ნომურა მანსაკი, ისიდა იუკიო.
თეატრი ნო, იოკოგამა, ნომურას დასი, ჟანრი: იაპონური შუასაუკუნეების ფარსი,
2000, 26წთ. იაპონია. DVD u 700.

ნო, იაპონური თეატრი. ხარაკირი ნამგალის მეშვეობით/ Это – кёгэн: Харакири с
помощью серпа (Кёгэн дэ годзару: Камабара), რეჟ.: ნომურა მანსაკი, მონაწილეობენ:
ნომურა მანსაკი, ნომურა მანნოსკე, ისიდა იუკიო. თეატრი ნო, იოკოგამა, ნომურას
დასი, ჟანრი: იაპონური შუასაუკუნეების ფარსი, 2000, 25წთ. იაპონია. DVD u 700.



ნო, იაპონური თეატრი. ბოძზე მიბმული / Это – кёгэн: Привязанный к шесту (Кёгэн дэ
годзару: Бо сибари), რეჟ.: ნომურა მანსაი, მონაწილეობენ: ნომურა მანსაი, ნომურა
მანნოსკე, ისიდა იუკიო. თეატრი ნო, იოკოგამა, ნომურას დასი, ჟანრი: იაპონური
შუასაუკუნეების ფარსი, 2000, 30წთ. იაპონია. DVD u 700.

ო
ოტელი, უ. შექსპირი, რეჟ: ეიმუნტას ნეკროშიუსი, თეატრი "Мено Фортас" 2009.
3.02წთ. ლიტვა DVD u 168.

ორფეოსი და ევრიდიკე /Orpheus und Eurydike, კრისტოფ გლუკი (Christoph Willibald
Gluck), რეჟ.: პინა ბაუში (Pina Bausch), ცეკვის თეატრი. პარიზი, 2008. 123წთ.
DVD u 435.

ოცდამეშვიდე, არასრული / Двадцать седьмой, неполный, ი. პრინცევი, რეჟ.: გ.
სელიანინი, ფილმი-სპექტ. DVD u 287.

ოქრო, ოქრო - ხალხის გული / Золото, золото – сердце народное!, ლიტერატურული
კომპოზიცია ნ. ნეკრასოვის ნაწარმოებების მიხედვით, რეჟ.: ე. ძავადსკოი

DVD u 287.

ოსკარი და ვარდისფერი ქალბატონი / Оскар и Розовая Дама, ე. შმიტი, რეჟ.:
ვლადისლავ პაზი, ლენინგრადის ლენსოვეტის თეატრი DVD u 289.

ოსტატი და მატგარიტა /Мастер и Маргарита, მ. ბულგაკოვი, რეჟ.: ალექსანდრე
დზეკუნი, სარატოვის თეატრი DVD u 295.

ოპტიმისტური ტრაგედია /Оптимистическая трагедия, ვ. ვიშნევსკი, რეჟ.: ლეონიდ
ვარპახოვსკი, 1967, მცირე თეატრი DVD u 295.

ორთა ბოდვა / Бред вдвоём, ე. იონესკო, რეჟ.: ბორის მილგრამი, ტელე-სპექტაკლი
DVD u 295.

ორი ბატონის მსახური /Слуга двух Господа, კ. გოლდონი, რეჟ.: ა. ბერგუნკერი,
ფილმი-სპექტაკლი DVD u 297.

ორი კურდღლის მადევარი /За двумя зайцами, მ. სტარიცკი, რეჟ.: ალექსანდრე
გორბანი, ვახტანგოვის თეატრი DVD u 298.



ორი ქალი / Две женщины, ი. ტურგენევი, რეჟ.: ვ. მირზოევი, ლენკომის თეატრი

DVD u 300.

ორნიფლი /Орнифль, ჟ. ანუი, რეჟ.: ს. არციბაშეკი, სატირის თეატრი DVD u 303.

ორნიფლი ანუ ორპირი ნიავი /Орнифль, или Сквозной ветерок, ჟ. ანუი, რეჟ.: სერგეი
იურსკი, მოსსოვეტის თეატრი, 1993, 2.20წთ. DVD u 367.

ოსტროვსკის სახლი /Дом Островского, მცირე თეატრი და ოსტროვსკი.  საიუბილეო
ტელე-სპექტაკლი DVD u 316.

ორესტეა. აგამემნონი /Die Orestie. Agamemnon, ესქილე (Aischylos), რეჟ.: პიტერ
შტაინი (Peter Stein), I ნაწ.. 157წთ. გერმანია კას. 359.

ორესტეა. ქოეფორები, ევმენიდები /Die Orestie. Choephoren,  Eumeniden, ესქილე
(Aischylos), რეჟ.: პიტერ შტაინი (Peter Stein), II ნაწ.. 159წთ. გერმანია კას. 360.

2342 Bad Deys, დრამატურგი, რეჟისორი: ბეჰრუზ ყარიბფურ (Behrouz Gharibpour)..
სპექტაკლი, ირანი DVD u 597. (a. b. c.)

ოქრის თევზის ამბავი / The Golden Fish Story, დრამატურგი, რეჟისორი: ბეჰრუზ
ყარიბფურ (Behrouz Gharibpour). სპექტაკლი, ირანი DVD u 600. (a. b. c.)

პ
პლატინი სახელმწიფო, რეჟ.: ანატოლი ვასილევი, 1992, 59წთ. DVD u 187;

DVD u 286.

პერ გიუნტი, ე. გრიგი, ჰ. იბსენი, ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია.
რუსეთის ნაციონალური ორკესტრი, დირიჟორი: მ. პლეტნევი, მონაწილეობს: ვასილი
ლანავოი. 2010. DVD u 183.

პერ გიუნტი, ჰენრიკ იბსენი. რეჟ.: პიტერ შტაინი (Peter Stein),154წთ. I ნაწილი. 1971.
კას. u 337.



პერ გიუნტი, ჰენრიკ იბსენი. რეჟ.: პიტერ შტაინი (Peter Stein),185წთ. II ნაწილი. 1971.
კას. u 338.

პალადინები /Паладины / Les Paladins, ჟან ფილიპ რამო (Jean-Philippe Rameau), 2004,
კომედია, ბალეტი, თეატრი: Theatre musical de paris/chatelet. 2.25წთ. საფრანგეთი
DVD u 454.

პეკინის ოპერა. აბლაბუდას გამოქვაბული /Пещера паутины, შანხაის თეატრი, რეჟ.:
მა კე ( Ма Кэ), ხო მენ-ლი (Хо Мэнь-ли), 1998, 112წთ. ჩინეთი.DVD u 452.

პეკინის ოპერა, Dao Wang Fen , ჩინეთი. DVD u 536

პეკინის ოპერა, ჩინეთი. (1 DVD) DVD u 540.

პრინცი ფრიდრიხი Hჰამბურგიდან / Prinz Friedrich von Homburg, ჰაინრიხ ფონ
კლაისტი, რეჟ. პიტერ შტაინი (Peter Stein). 140წთ. კას. u339

პეჩორინის ჟურნალის გვერდები / Страницы журнала Печорина, მ. ლერმონტოვი,
რეჟ.: ანატოლი ეფროსი, ტელე-სპექტაკლი, 87წთ. DVD u 60. DVD u 272; DVD u 290.

პიგმალიონი / Пигмалион, ბ. შოუ, რეჟ.: ს. ალექსეევი, მონაწ.: მცირე თეატრის
მსახიობები, ფილმი 1957. DVD u 283.

პიგმალიონი /Пигмалион, ბ. შოუ, რეჟ.: ო. სოლომინა, მცირე თეატრთან არსებული
შჩეპკინის სახ. თეატრალური სასწავლებლის სპექტაკლი. ხელმძღვანელი და DVD u
309.

პოლკოვნიკ დარვინის შემთხვევა / Случай с полковником Дарвином, რ. ბრედბერის
და რ. შეკლის ნაწ. მიხ.; რეჟ.: ტ. პავლიუჩენკო, ფილმი-სპექტაკლი DVD u 292.

პრინცესა ტურანდოტი /Принцесса Турандот, კ. გოცი, რეჟ.: ვახტანგოვი, 1922.
აღადგინა რუბენ სიმონოვმა, ვახტანგოვის თეატრი DVD u 293.

პატი ანუ მეფეთა თამაში / Пат, или игра королей, პ. კოგოუტი, რეჟ.: ვლადიმერ
ანდრეევი, ტრაგიფარსი, ერმალოვას სახ. მოსკოვის თეატრი DVD u 295.

პრაღის წაბლის ხის ქვეშ / Под каштанами Праги, კ. სიმონოვი, რეჟ.: ბ. ნირენბურგი,
ტელე-სპექტაკლი DVD u 296.

პლანეტა /Планета, ევგენი გრიშკოვეცი, მონოსპექტაკლი, ადამიანი-თეატრი



DVD u 304.

პო პო / По по, ევგენი გრიშკოვეცი, მონოსპექტაკლი, ადამიანი-თეატრი DVD u 304.

პარაშუტისტი /Парашютист, რეჟ.: მიხაილ ბელიაკოვიჩი, ოლეგ იანიშჩენკო, მოსკოვი
თეატრი - Театр на юго-западе DVD u 309.

პიკვიკის კლუბი /Пиквикский клуб, ჩ. დიკენსი, რეჟ.: გ. ტოვსტონოგოვი,
ლენინგრადის დიდი დრამატული თეატრი DVD u 313.

პატივსაცემად გამართული ზეიმი / Чествование, ბ. სლეიდი, რეჟ.: მიხაილ კაზაკოვი,
კომისარჟევსკაიას სახ. თეატრი DVD u 317.

პროფესია: მსახიობი /  Beruf : Schauspieler/in, რეჟ.: ჰარტმუტ იანი (Hartmut Jahn) 59წთ.
გერმანია. კას. 365.

პარიზი, ჰენრი და ბრუნო გოდენის შარლეტის სტადიონი / Paris, Le stade Charlety
Henri et Bruno Gaudin, რეჟ: Olivier Horn, 1996, დოკუმენტური ფილმი, არქიტექტურა,
საფრანგეთი კას. 424.

პროცესი / Der Prozess, ფრანც კაფკა, რეჟ.: ანდრეას კრიგენბურგი (Andreas
Kriegenburg), გერმანული თეატრი munchner Kammerspiele. 2008, დრამა, ავანგარდი,
სიურეალიზმი. 2.24წთ. (გერმან. ენა) გერმანია (ხმა ბოლომდე არ არის)
DVD u 710.

პუშკინი, დუელი, სიკვდილი / Пушкин. Дуэль. Смерть, რეჟ.: კამა გინკასი, 2005,
დრამა, მოსკოვის მოზარდმაყურებელთა თეატრი (Московский Театр Юного Зрителя),
2.50წთ. რუსეთი DVD u 740.

პერსეპოლისი. ვირტუალური მოგზაურობა პერსეპოლისში / Virtual Trip
to Persepolis. ირანი DVD u 826.

პერსეპოლისი. Persepolis a new perspective. 40წთ. ირანი DVD u 827.

პეკინის ოპერა, China Classical Peking Opera. ჩინეთი. (3 DVD) DVD u 828.

პეკინის ოპერა, China Classical Peking Opera. ჩინეთი. (2 DVD) DVD u 829.

პეკინის ოპერა, China Classical Peking Opera. (კომუნისტურ თემაზე)
ჩინეთი. (1 DVD) DVD u 830.

პეკინის ოპერა, Sui Lin Nang.  Celebrates Chinese Peking Opera Theater to



Construct the Courtyard 50th Anniversaty Classical Plays to Unfold Develops. ჩინეთი.
(2 DVD) DVD u 831.

ჟ
ჟიზელი /Giselle, რეჟ.: მატს ეკი (Mats Ek), მოდერნ-ბალეტი, 1982, 1.13წთ.

DVD u 346.

ჟანგბადი / Кислород, რეჟ.: ივან ვირიპაევი DVD u 274; DVD u 306.

რ
როტშილდის ვიოლინო / Скрипка Ротшильда, რეჟ.: კამა გინკასი, 2010, 1.24წთ.
DVD u 166.

რა მოხდა სამხეცეში / The Zoo Story, ე. ოლბი, რეჟ.: ვალერი ბელიაკოვიჩი, Театр-
студия на Юго-Западе. 1990, 53წთ. DVD u 194.

რღვევა / Разлом , ბ. ლავრენევი, რეჟ.: ა. სოკოლოვი, ი. ზონნე, ლენინგრადის დიდი
თეატრი DVD u 281

რიჩარდ III, უ. შექსპირი, რეჟ.: მ. ულიანოვი, ვახტანგოვის თეატრი. DVD u 281

რობინ ჰუდის ისრები /Стрела Робин Гуда, რეჟ: ა. ბურდონსკი, საბჭოთა არმიის
თეატრი DVD u 285.

რიგითები / Рядовые, რეჟ.: გიორგი ტოვსტონოგოვი DVD u 288

რა გავაკეთოთ / Что делать, ა. ლაზარევი, რეჟ.: პეტრე რეზნიკოვი, ნ. მარუსალოვა,
სპექტაკლი DVD u 290.

როგორ ვჭამე ძაღლი / Как я съел собаку, ევგენი გრიშკოვეცი, მონოსპექტაკლი,
ადამიანი-თეატრი DVD u 304.

რვა შეყვარებული ქალი / Восемь любящих женщин, რობერ ტომი, რეჟ.: ნატალია
ფეკლენკო, სატირის თეატრი DVD u 305.



რუსი თავადი, სემინარისტი და ცივილიზებული სამყაროს მოქალაქე / Русский
дворянин, семинарист и гражданин цивилизованного мира, თ. დოსტოევსკის ნაწ.
ეშმაკების მიხ.; რეჟ.: იური პოგრებნიჩკო, მოსკოვის თეატრი სტანისლავსკის
სახლთან DVD u 305.

რადიოს დღე /День Радио. 5лет, რეჟ.: ს. პეტრეიკოვი, კომედიის თეატრი Квартет И
DVD u 310.

რეპეტიტორი /Репетитор, გ. პილიანსკი, რეჟ.: ვ. კუზნეცოვი, სამხატვრო თეატრი DVD
u 313.

რეგი კლოდ. Claude Regy Le Passeur, რეჟ: Elizabeth Coronel, Arnaud de Mezamat, დოკ.
ფილმი, (რეჟისორის საუბარი თეატრის შესახებ და ნაწყვეტები სპექტაკლებიდან)
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ტოვსტონოგოვი, ე. მაკაროვი, ფილმი-სპექტაკლი DVD u 314.

უცნაური მისის სევიჯი /Странная миссис Севидж, ჯ. პატრიკი, რეჟ.: ლ. ვარპახოვსკი
DVD u 316.

უცნაურები /Чудаки, მ. გორკი, რეჟ.: ი. მალიაცკი, 1967, ტელე-სპეატაკლი

DVD u 296.

უცნაურები /Чудаки, მ. გორკი, რეჟ.: ა. კორშუნოვი, მცირე თეატრი DVD u 306.

უდრეკი პრინცი /Стойкий принц / EL PRINCIPE CONSTANTE, პედრო კალდერონი, რეჟ.:
ეჟი გროტოვსკი, 1965, 48წთ . DVD u 658.

უკანასკნელნი / Die Letzten, მაქსიმ გორკი, რეჟ.: ანდრეა ბრეტი (Andrea Breth), 191წთ.
გერმანია კას. 342.

უკრაინის ნაციონალური სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი: ვლადიმირ სორენკო,
audio CD DVD u 787.

ფ
ფიორენცა / FIORENZA, თ. მანი, რეჟ.: ანატოლი ეფროსი, 1993, დრამატული
ხელოვნების სკოლა, 36წთ. DVD u 170.

ფსკერზე / На дне, მ. გორკი, დადგმა: კ. სტანისლავსკი, ვ. ნემიროვიჩ-დანჩენკო,
გორკის სახ. მოსკოვის სამხატვრო თეატრი. 1952, 2.32წთ. DVD u 183.



ფსკერზე /На дне, მ. გორკი, რეჟ.: ადოლფ შაპირო, ო. ტაბაკოვის თეატრ-სტუდია DVD
u 307.

ფიროსმანი, ფიროსმანი..., რეჟ.: ე. ნეკროშიუსი, 2 ნაწ. მონოლოგი, 1988, ლიტვის
სახელმწიფო ახალგაზრდული თეატრი 1.41წთ. DVD u 455.

ფსიქოანალიზის შესავალი, ვალერი ლეიბინის ლექცია, ვიდეოსერიების პროექტის,
“ფსიქოლოგიის სამყარო - ფსიქოლოგია სამყაროში”, ხელმძღვანელი ს. ბონდირევა.
1999. მოსკოვი. 215წთ. კას. u 269..

ფრეკენ ჟული /Фрекен Жюли, ა. სტრინდბერგი, რეჟ.: მიხაილ ბიჩკოვი, ვორონეჟის
კამერული თეატრი, 112წთ. DVD u 277.

ფსკერზე /На дне, მ. გორკი, რეჟ.: გალინა ვოლჩეკი, თეატრი სოვრემენნიკი

DVD u 282.

ფრთხილად, ფოთოლცვენაა /Осторожно, листопад!, ა. მიხალკოვი, რეჟ.: იური
სერგეევი, 1977, ფილმი-სპექტაკლი DVD u 290.

ფიესკოს შეთქმულება გენუაში /Заговор Фиеско в Генуе, ფ. შილერი, რეჟ.: ლ. ხეიფეცი,
ფ. გლიამშინი, მცირე თეატრი DVD u 291; DVD u 297; DVD u 317

ფილოსოფია ბუდუარში /Философия в будуаре, მარკიზ დე სადის მიხ. რეჟ.: რ.
ვიკტიუკი DVD u 294.

ფლოტის ოფიცერი /Офицер флота, ა. კრონი, რეჟ.: მარგარიტა მაკაელიანი, 1970,
ტელე-სპექტაკლი DVD u 296.

ფარისეველთა კაბალა /Кабала святош, ბულგაკოვის ნაწ. მოლიერის მიხ.; რეჟ.:
ადოლფ შაპირო, სამხატვრო თეატრი DVD u 308.

ფანტაზიები ანუ ექვსი პერსონაჟი ქარის მოლოდინში /Фантазии или Шесть
персонажей в ожидании ветра, რეჟ.: ვიქტორ კრამერი, თეატრი Фарсы DVD u 310.

ფსიხი / Псих, ალ. მინჩინი რომანის მიხ. რეჟ.: ა. ჟიტინკინი DVD u 316.

ფედრა / Phedre, რასინი, რეჟ.: პატრიკ შერო (Patrice Chereau), Stephane Metge, 2003,
საფრანგეთი DVD u 381.



ფოსი, ბობ ფოსის ქორეოგრაფიის ზეიმი / Fosse. A CelebraTion of the Choreography of
Bob Fosse / რეჟ: Matthew Diamond, დოკ. ფილმი,118:8წთ. 2001. DVD u 565

ფანჯრების მრეცხავი /Der Fensterputzer / Мойщик окон, რეჟ. და ქორეოგრ. პინა ბაუში
(Pina Bausch), 1997. 28წთ. DVD u 444.

ფაუსტი /Faust, რეჟ.: დიტერ დორნი (Dieter Dorn), მიუნხენის კამერული თეატრი,
გერმანია კას. 361.

ფედრა, რეჟ.: მაია კლეჩევსკა (Maja Kleczewska), ფრაგმენტები სპექტაკლიდან.
გამოყენებულია: ევრიპიდეს “იპოლიტი”, სენეკას “ფედრა”. პოლონეთი DVD u 725.

ფოლკლორული მუსიკა, Sozlu  Zeybekler, თურქეთი, audio CD DVD u 788.

ქ
ქალი ძაღლით / Дама с собачкой, ა. ჩეხოვი, რეჟ. კამა გინკასი, მხატვარი: ს. ბარხინი;
მუსიკა: ლ. დესიატნიკოვი, 2010, 1.53წთ. DVD u 166; DVD u 299.

ქალების თამაშები / Игры женщин, რეჟ.: ქშიშტოფ ზანუსი, მონაწ.: ე. ვასილევა, მ.
ეფრემოვი, ბ. ზახაროვი. 1993, 1.36წთ. DVD u 449.

ქორწინება /Женитьба, ნ. გოგოლი, რეჟ: ანატოლი მაროზოვი, სატირის თეატრის
სპექტაკლის ეკრანიზაცია. 1993. DVD u 285.

ქორწინება /Женитьба, ნ. გოგოლი, რეჟ.: მარკ ზახაროვი, ლენკომის თეატრი

DVD u 298.

ქალბატონები და ჰუსარები / Дамы и гусары, ა. ფრედრო, რეჟ.: ა. რემიზოვი,
ვახტანგოვის თეატრი DVD u 288.

ქალები, ომი, კომედია / Frauen. Krieg. Lustspiel, ავტორი: თომას ბრაში (Thomas Brasch),
რეჟ.: ჯორჯ თაბორი (George Tabori). 1988. 140წთ. კას. u 340.

ქმარი, ცოლი და საყვარელი / Муж, жена и любовник, დოსტოევსკის და ტურგენევის
ნაწ, მიხ.; ავტ.; ი. ერომინი, რეჟ.: იური ერომინი DVD u 299.

ქაჩალი მომღერალი ქალი / По поводу Лысой певицы, ე. იონესკო, რეჟ.: ს. იურსკი
DVD u 299.



ქუჩის თეატრი - Antagon, პერფორმანსი, Taim Out, რეჟ: Parisa Karimi.
Pacha Mama Animation. DVD u 558

ქარიშხალი / La Tempesta, უ. შექსპირი, რეჟ.: ჯ. სტრელერი (Giorgio Strehler), მილანის
პიკოლოს თეატრი (Piccolo Teatro di Milano) DVD u 592.

ღ
ღვთაებრივი კომედია / Божественная комедия, ი. შტოკი, რეჟ.: ს. ობრაზცოვი, ს.
სამოდური, ობრაზცოვის სახ. თოჯინების თეატრი, რუსეთი DVD u 206.

ღამის პეპლები / Papillons de Nuit, რეჟ.: რაულ სერვე (Raoul Servais) 1998, (анимация,
смешанная техника), 7.24წთ. ბელგია DVD u 446.

ღუმელი ბორბლებზე /Печка на колесе, რეჟ.: ბ. შჩედრინი, მოსსოვეტის თეატრი DVD
u 294.

ღარიბების ოპერა / The Beggar’s Opera, ჯონ გეი (John Gay), რეჟ.: პიტერ ბრუკი (Peter
Brook), Music: Sir. Arthur Bliss. მიუზიკლი DVD u 340.

ღამის პატარა სონატა ქალისთვის, კაცისთვის და ტროლისთვის / Маленькая ночная
соната для женщины, мужчины и тролля / Маленька нiчна соната для жiнки, чоловiка i
троля, ავგუსტ სტრინდბერგის ”ფრეკენ ჟულის” მოტივებზე,  რეჟ.: ვახტანგ ჩხაიძე,
2005, კიევის დრამატული თეატრი (Киевский академический драматический театр на
Подоле), ფილმი-სპექტაკლი, 124წთ. უკრაინა DVD u 725;

DVD u 300.

ყ
ყმაწვილი და სიკვდილი / Юноша и Смерть / Le Jeune Homme et La Mort, მუსიკა: ბახი,
ქორეოგრაფი: როლანდ პეტი (Roland Petit), პარიზის ნაციონალური ოპერა 2005, 21წთ.
DVD u 343. DVD u 364.

ყოფიერება#2 / Бытие №2, რეჟ.: ივან ვირიპაევი, სპექტაკლი DVD u 274;
DVD u 306.

ყველაფერი დამთავრდა / Всё кончено, ე. ოლბი, რეჟ.: ნ. ალექსანდროვიჩი, ლ.
ტოლმაჩევა, სამხატვრო თეატრი. ფილმი-სპექტ. DVD u 287.



შ
შავი ბერი / Чёрный монах, ა. ჩეხოვი, რეჟ.: კამა გინკასი, 2010, 1.45წთ. DVD u 166.

შავი ბერი / Чёрный монах, ა. ჩეხოვი, რეჟ.: ი. დიხოვიჩნი DVD u 290.

შემდეგ სიჩუმეა /Дальше тишина, ვ. დელმარი, რეჟ.: ანატოლი ეფროსი, მოსსოვეტის
თეატრი, 149წთ. DVD u 60. DVD u 266.

შრომით ნაშოვნი პური / Трудовой хлеб, რეჟ.: ა. კორშუნოვი, მცირე თეატრი

DVD u 283.

შეუპოვარი ნისლი /Стойкий туман, რეჟ.: ვიაჩესლავ ბროვკინი, ტელე/სპექტაკლი,
1978. DVD u 284.

შაგრენის ტყავი / Шагреневая кожа, ო. ბალზაკი, რეჟ.: პ. რეზნიკოვი DVD u 290.

შოლომ-ალეიხემის ქუჩა / Улица Шолом-Алейхема, дом 40, არკადი სტავიცკი, რეჟ.:
გიორგი ტოვსტონოგოვი, სტანისლავსკის სახ. მოსკოვის დტრამატული თეატრი DVD
u 292.

შეცდომების ღამე / Ночь ошибок, ო. გოლდსმიტი, რეჟ.: მ. კაზაკოვი, ტელე-
სპექტაკლი DVD u 293.

შარაშკა /Шарашка, ა. სოლჟენიცინი, რეჟ.: ი. ლუბიმოვი, ტაგანკის თეატრი

DVD u 300.

შავი მერცხლის ფრენა ანუ ... /Полёт чёрной ласточки, или эризоды истории под углом
40, რეჟ.: ვლადიმირ აგეევი DVD u 307.

შემდეგ - სიჩუმე /Дальше – тишина, ვ. დელმარი, რეჟ.: ა. ეფროსი, მოსსოვეტის
თეატრი DVD u 317.

შუშის სამხეცე / The Glass Menagerie, რეჟ.: ენტონი ჰარვი (Anthony Harvey), მთ.
როლში კეტრინ ჰეპბერნი, 1973, ტელე-სპექტაკლი, 1.46წთ. აშშ, DVD u 327.

შილე ეგონ ( Egon Schiele), ავსტრიელი ფერმწერი და გრაფიკოსი, დოკუმენტური
ფილმი DVD u 416.



შექსპირის გლობუსი / Shakespeares Globe, დოკ. ფილმი, 50წთ 2002. DVD u 583.

შეხვედრა ფილიპ მინუანთან / Et la Secrete Arcitectore du Paragraphe, რეჟ: ჯარომ
დეკამპი (Jerome Descamps), დოკ ფილმი. 2002. საფრანგეთი DVD u 378

შემავალი სადენები / / Провода на вкладку, ავტორი: ჟორჟ ფეიდო (Georges Feydeau),
რეჟ.: ჯორჯ ლევანდა (Georges Lauaudant), 2002. საფრანგეთი. DVD u 377

Shakespeare’s Memory /  Mummenschanz, Rhetorik, Weltsysteme Bilder und Texte aus
Shakespeares Memory, რეჟ. პიტერ შტაინი (Peter Stein), 90წთ. გერმანია კას. 356.

შერო პატრიკ. პატრიკ შერო, პასკალ გრეგორი, სხვა მარტოობა / Patrice Chereau, Pascal
Greggory, Une Autre Solitude, რეჟ: სტეფან მეტჟი (Stephane Metge), ფილმში ასახულია
პ. შეროს მიერ დადგმული სპექტაკლების რასინის “ფედრას” და “В одиночестве
хлопковы полей” რეპეტიციები. 1995. 75წთ. დოკუმენტური ფილმი, საფრანგეთი კას.
421.

შოკისმომგვრელი აზია /Shocking Asia . რელიგიური წეს-ჩვეულებები, ტაძრები და სხვა.
რეჟ.: ემერსონ ფოკსი (Emerson Fox), ნაწ. I, 91წთ. დოკუმენტური ფილმი

კას. 431.

შოკისმომგვრელი აზია / Shocking Asia . უკანასკნელი ტაბუ. რეჟ.: ემერსონ ფოკსი (Emerson
Fox), ნაწ. II, 101წთ. დოკუმენტური ფილმი კას. 432.

შოკისმომგვრელი აზია / Shocking Asia . წყვდიადის ძალაუფლებაში. რეჟ.: ემერსონ ფოკსი
(Emerson Fox), ნაწ. III, 100წთ. დოკუმენტური ფილმი კას. 433.

შეყვარებულთა თვითმკვლელობა ციურ ბადეთა კუნძულზე, მონძაემან ჩიკამაცუ,
რეჟ.: უნო ნობუა, კაბუკის თეატრი, 2009, იაპონია DVD u 788.

შეშლილი დღე ანუ ფიგაროს ქორწინება /Безумный день, или женитьба Фигаро,
ბომარშე, რეჟ.: მ. ზახაროვი, იური მიხაევი, ლენკომის თეატრი DVD u 780.

შეშლილი დღე ანუ ფიგაროს ქორწინება /Безумный день, или женитьба Фигаро,
ბომარშე, რეჟ.: ვ. პლუჩეკი, სატირის თეატრი, 170წთ. ფილმი-სპექტაკლი

DVD u 311.

ჩ
ჩემი ბრძოლა / Mein Kampf, ინსცენირების ავტორი ტ. ლანგჰოფი, რეჟისორი ჯ.
თაბორი, 1991, Maxim Gorki Teatre Berlin, 134წთ. DVD u 430.



ჩვეულებრივი ისტორია / Обыкновенная история, ი. გონჩაროვი, რეჟ.: გალინა
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