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პანტომიმის თეატრის ისტორია

• დაარსების თარიღი 1965 წელი 13 მაისი.

• 1976 წელს მიენიჭა სახელმწიფო სტატუსი.

• 1978 წელს გაიხსნა სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფაკულტეტი.

• 2015 წელს 13 მაისს თეატრი გახდა 50 წლის.



World Pantomime/Plastic Center Georgia

• ამირან შალიკაშვილის სტილმა მსოფლიოში შექმნა

• საქართველოს პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი.

• შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში პანტომიმის ფაკულტეტი.

• ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტში პანტომიმის ფაკულტეტი.

• ბათუმი, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ქუთაისი, თელავის პატარა ჯგუფები.

• აშშ. სინეთიქ თეატრი.

• გერმანიის მიმოდრამის თეატრი.

• თბილისის მოძრაობის თეატრი.

• თბილისის სხვენის თეატრი.

• ქუთაისის პანტომიმის თეატრი.

საერთაშორისო ცენტრი

ყველასთან გაფორმდება მემორანდუმები.

ევროპული პლატფორმები



• ძლიერი მხარეები:
• თეატრს აქვს 50 წლიანი ისტორია
• უცხოელებისთვის ენის ბარიერი არ არსებობს
• ევროპის პანტომიმისგან განსხვავებული სტილი
• ქართულ მოტივებზე დადგმული სპექტაკლები
• სასწავლო საგანმანათლებლო სპექტაკლები
• შალიკაშვილის სკოლა

• სუსტი მხარეები:
• არახელსაყრელი პირობები (კეთილმოწყობა)
• მწირი დაფინანსება
• სამართლებლივი პრობლემები შენობასტან დაკავშირებით
• ნიშური პროდუქტი (დაბერებული მომხმარებელი)
• სამართლებლივი სუბიექტად ჩამოყალიბება
• ურთიერთობა დონორებთან 

• შესაძლებლობები:    

• 24/7 ღამის ღონისძიებები (ყველასათვის ხელმისაწვდომი) 
• ახალი შენობის აშენება
• ბაზარზე სიძლიერე
• ევროპის საერთაშორისო ცენტრი

• საფრთხეები:
• ბაზრის დაღმავალი ტენდენციები?

• 0



#ჩვენითეატრიშენია

• თეატრალური სივრცე ასევე ყველა სერვისები ადაპტირებული იქნება
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის.



სცენა და პარტერი

• სცენის სიღრმე უნდა 

შეესაბამებოდეს სცენის სარკეს.

• მოძრავი სცენა.

• პარტერი 400 მაყურებლისთვის



ფოიე

• განსაზღვრული უნდა იყოს 400
მაყურებელზე.

• დამატებით საჭიროა მსახიობების ფოიე



სარეპეტიციო დარბაზი 

• ძირითადი სამუშაო ადგილი.

• 2 სარეპეტიციო.

• 1 ფიტნეს დარბაზი.



საგრიმიორო და ბუფეტი

• მსახიობების მოსამზადებელი  (საგრიმიორო)

• წამყვანი მსახიობების  (საგრიმიორო)

• დამსახურებული არტისტების  (საგრიმიორო)

• სტუდენტებისთვის.

• სტუდიისთვის.



გარდერობი და სამკერვალო

• სპექტაკლის კოსტუმების 

შესანახი ადგილი.

• კოსტუმების შესაქმნელი ადგილი.

განთავსდება -1 სართულზე



სასაწყობე და სადურგლო

• დეკორაციის შესანახი ადგილი.

• თეატრის სხვადასხვა ინვენტარის შესანახი ადგილი.

• სტუმრების დეკორაციის შესანახი ადგილი.

• დეკორაციის დასამზადებელი ადგილი.

განთავსდება -1 სართულზე.



საკომფერენციო დარბაზი
ადმინისტრაციული კაბინეტი

• სცენარისტების სამუშაო.

• შეხვედრების ოთახი.

• სამხატვრო ხემძღვანელი.

• დირექტორი.

• ბუღალტერია.

• HR.

• პიარი.

• დიზაინერების და სხვა სამუშაო ოთახები



სველი წერტილები

• მსახიობებისთვის საჭიროა საშხაპეებით.

• მაყურებლისთვის.



მსოფლიო



მსოფლიო



მსოფლიო



შალიკაშვილის გუნდის შექმნილი



არსებული შენობა



პანტომიმის და პლასტიკის საერთაშორისო ცენტრი საქართველოში
International Center for Pantomime and Plastic in Georgia

#ჩვენვაშენებთთეატრს
#wearebuildingtheatre


