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აბსტრაქტი 

    წინამდებარე ნაშრომი მიზნად ისახავს უფრო კარგად გავეცნოთ და ვეზიაროთ 
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სწორედ იმას ემსახურება, რომ რეზო გაბრიაძის შემოქმედება უფრო კარგად გავიცნოთ და 

ვაღიაროთ ის ფაქტი, რომ ასეთი ადამიანები უკვალოდ არ უნდა იკარგებოდნენ. 
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Abstract 

Foregoing master’s thesis aims to better introduce and share in Theatrical genre course, 

such as a Marionette Theater.  

Also, talk about, which development stages had reached, from the beginning until now. 

Which is the myths and real facts from its inception. What is the difference between the puppets 

and how is creating process of  “Savory men ".  

We shall talk how puppets  contrive to create variety human faces and how they revive  

adversity and joy of life.  

We shall talk about Rezo Gabriadze art and his great contribution too, which he had 

done for that theatrical genre to develop it.  

The purpoze of that work is to ministering and get to know better Rezo abriadze's Art 

and recognize the fact, that such people would not disappear without a trace. 

 

 

 Keywords: Marionette/Puppet, Theater, Puppet Theater, Puppet Theater of Rezo Gabriadze. 

 

 

 

 

 

 
 

iv 


