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წინასიტყვაობა

ძვირ ფა სო მკითხ ვე ლო, სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლემ, პირ ველ მა ქარ თულ მუ ზე უმ თა გან, მო ა ხერ
ხა შე ექ მ ნა თე ატ რა ლუ რი მხატ ვ რო ბი სად მი მიძღ ვ ნი ლი გა მო ცე მე ბის სე რი ა. ჩვენ მა მკითხ ველ მა და ხე ლოვ
ნე ბით და ინ ტე რე სე ბულ მა პრო ფე სი ო ნა ლებ მა უკ ვე იხი ლეს იოსებ სუმ ბა თაშ ვი ლის, ივა ნე ას კუ რა ვას, კარ ლო 
 კუ კუ ლა ძის, პეტ რე ოცხე ლი სა და კო კა იგ ნა ტო ვის შე მოქ მე დე ბი სად მი მიძღ ვ ნი ლი ალ ბო მე ბი. მო რი გი, მე ექ ვ
სე ტო მის გა მო ცე მი სას, გა დავ წყ ვი ტეთ, სე რი ას სა ხე ლი შე ვუც ვა ლოთ და მას „თეატრისა და კი ნოს მხატ ვ რე ბი“ 
ვუ წო დოთ. მი ზე ზი მარ ტი ვია - ჩვენს ეროვ ნულ ხე ლოვ ნე ბას ჰყავს ბევ რი ისე თი შე მოქ მე დი, რო მე ლიც თე ატ რ
სა და კი ნო ში ერ თ ნა ი რი წარ მა ტე ბით მოღ ვა წე ობ და. მათ შო რის გა მორ ჩე უ ლია ნი კა ყაზ ბე გის რო ლი, რო მელ
მაც გა ნუ ზო მე ლი წვლი ლი შე ი ტა ნა ორი ვე დარ გის გან ვი თა რე ბა ში. 

მხატ ვარ მა არა ერთ თე ატ რ თან ითა ნამ შ რომ ლა და ღირ ს სახ სო ვა რი სპექ ტაკ ლე ბის ეს კი ზე ბი შექ მ ნა, რო
მელ თა გან  აღ სა ნიშ ნა ვია „არსენა მა რაბ დე ლი“ (1934წ.), „ფიგაროს ქორ წი ნე ბა“ (1937წ.), „ბროლის სა სახ
ლე“ (1942წ.), „არშინ მალ -ა ლან“ (1942წ.). გან სა კუთ რე ბით ამ უკა ნას კ ნე ლის მა გა ლით ზე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ ნი კა ყაზ ბეგს ქარ თ ველ თე ატ რა ლურ მხატ ვარ თა გან გა მორ ჩე უ ლად შე უძ ლია პერ სო ნა ჟის ხა სი ა თის, კო
ლო რი ტუ ლი, კო მი კუ რი თუ სე რი ო ზუ ლი სა ხე ე ბის გად მო ცე მა. ის კოს ტი უ მის და ტექ ს ტი ლის ფაქ ტუ რის დი დოს
ტა ტი ა, მი სი დე კო რა ცი ის ეს კი ზე ბი თუ თე ატ რა ლუ რი ფო ნე ბი მო ნუ მენ ტუ რი, ფე რა დო ვა ნი და ისე თი სივ რ ცობ
რი ვი ა, რომ და ნახ ვის თა ნა ვე გატყ ვე ვებს.       

წი ნამ დე ბა რე კა ტა ლოგ ში ნი კა ყაზ ბე გის ას ზე მე ტი ნა მუ შე ვა რი შე ვი და. იგი სა ქარ თ ვე ლოს თე ატ რის, მუ
სი კის, კი ნო სა და ქო რე ოგ რა ფი ის სა ხელ მ წი ფო მუ ზე უ მის კო ლექ ცი ებ თან ერ თად კერ ძო მფლო ბე ლო ბა ში 
არ სე ბულ ნა ხა ტებ საც აერ თი ა ნებს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ალ ბო მი თით ქ მის 
მთლი ა ნად მო ი ცავს ოს ტა ტის შე მოქ მე დე ბით პა ლიტ რას და სის რუ ლით გად მოს ცემს მის მა ღალ მ ხატ ვ რულ 
გე მოვ ნე ბას.

ვსარ გებ ლობ შემ თხ ვე ვით და ნა ყო ფი ე რი თა ნამ შ რომ ლო ბის თ ვის, მუ ზე უ მის სა ხე ლით, მად ლო ბას ვუძღ
ვ ნი მხატ ვ რის ქა ლიშ ვილს, ქალ ბა ტონ ინ გა ყაზ ბეგს და „ბაია გალერეის“ ხელმძღვანელს ქალბატონ ბაია 
 წი ქო რი ძეს.

გიორგი კალანდია
ხელოვნების სასახლის დირექტორი, პროფესორი

Dear reader,
Among the Georgian museums, the Art Palace of Georgia is the first to have published works dedicated to theatre 

paintings. Our readers and those professionals interested in art have already had the pleasure of exploring cata-
logues dedicated to the works of Joseph Sumbatashvili, Ivane Askurava, Karlo Kukuladze, Petre Otskheli and Koka 
Ignatov. While publishing this sixth edition, we decided to rename the catalogue “Theatre and Cinema Painters”. 
The reason is simple: our national art has many artists who worked successfully both in theatre and cinema. Among 
them, Nika Kazbegi has a significant role, having made an enormous contribution to developing both fields.

The painter collaborated with various theatres and created memorable sketches for plays, including “Arsena Mar-
abdeli” (1934), “The Marriage of Figaro” (1937), “Crystal Palace” (1942), and “Arshin Mal-Alan” (1942). The operetta 
“Arshin Mal-Alan” is a perfect example of Nika Kazbegi’s difference to other Georgian theatrical painters, represent-
ing the artist’s character, comic and serious faces. He was a master of costume design and patterns and his decora-
tion sketches and theatrical backgrounds are eye-catchingly colorful and spatial.

In this catalogue, more than one hundred works of Nika Kazbegi are presented, bringing together paintings from 
the collection of the Georgian Museum of Theatre, Music, Cinema and Choreography – Art Palace and paintings from 
private collections.  Turn the page to discover his creative palette and high artistic style.

I would like to end by thanking the painter’s daughter, Inga Kazbegi, and Baia Tsikoridze, founder and director of 
“Baia Gallery” for their productive collaboration.

   George Kalandia
Director of the Art Palace of Georgia, Professor
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ნიკა ყაზბეგი

„სამსახურს, რო მე ლიც მი სი ცხოვ რე ბის აზრს წარ მო ად გენ და, იგი ყვე ლა ზე მე ტად აფა სებ და და თავ ში აზ რა დაც არ 
მოს დი ო და (იქნებ, დროც არ ჰქონ და) პერ სო ნა ლუ რი გა მო ფე ნის მოწყო ბა - იგი მი სი სიკ ვ დი ლის შემ დეგ შედ გა სა ქარ თ
ვე ლოს თე ატ რა ლურ სა ზო გა დო ე ბა ში, სა დაც თა ვი მო ი ყა რა კი ნო სა და თე ატ რის უამ რავ მა მუ შაკ მა და ხე ლოვ ნე ბის მოყ ვა
რულ მა“ - წერ და ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო. მე ლიქ - შახ ნა ზა რო ვა ნ. ყაზ ბე გის შე სა ხებ. 

„ნინო“, „ჯარისკაცის მა მა“, „შეხვედრა წარ სულ თან“, „ჩარი რა მა“ - ფილ მე ბი, რო მელ თა პერ სო ნა ჟე ბი და სცე ნე ბი 
მყა რად იბეჭ დე ბა მნახ ვე ლის გო ნე ბა ში, არა მხო ლოდ სი უ ჟე ტი სა და ში ნა არ სის, არა მედ გა მომ სახ ვე ლო ბი თი ფორ მე ბის 
წყა ლო ბი თაც. ამ ფილ მე ბის მხატ ვ რუ ლი გა ფორ მე ბა ნი კა ყაზ ბეგს ეკუთ ვ ნის. სა ოც რად და უ ღა ლავ მა და სა კუ თა რი საქ მის 
მოყ ვა რულ მა პრო ფე სი ო ნალ მა ჩვიდ მე ტი ფილ მი სა და ბევ რად მე ტი (სამასამდე) სპექ ტაკ ლის თ ვის შექ მ ნა შე სა ნიშ ნა ვი 
კი ნო და თე ატ რა ლუ რი ეს კი ზე ბი.

ნი კა ყაზ ბე გი 1908 წლის 26 დე კემ ბერს, თბი ლის ში, თა ვა დაზ ნა უ რის ოჯახ ში და ი ბა და. მა მა, ივა ნე ყაზ ბე გი, მე ფის არ
მი ის გე ნე რა ლი იყო და საზღ ვარ გა რეთ, ემიგ რა ცი ა ში გარ და იც ვა ლა. დე და, ეკა ტე რი ნე ჩი ჩუ ა, მე უღ ლეს ემიგ რა ცი ა ში არ 
გაჰ ყო ლი ა, უმ ც როს შვილ თან ერ თად სამ შობ ლო ში დარ ჩა. 

1926 წელს ნი კა ყაზ ბე გი გახ და თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ის სტუ დენ ტი, სა დაც მი სი პე და გო გე ბი 
იყ ვ ნენ გა მო ჩე ნი ლი მხატ ვ რე ბი გი გო გა ბაშ ვი ლი და ევ გე ნი ლან სე რე.  მას თან სწავ ლობ დ ნენ სერ გო ქო ბუ ლა ძე, კორ ნე
ლი სა ნა ძე, რე ვაზ თა ვა ძე და სხვე ბი, რომ ლებ თან ერ თა დაც იგი 1928 წელს უკ ვე მო ნა წი ლე ობ და აკა დე მი ის სტუ დენ ტურ 
გა მო ფე ნა ში. ორი წლის შემ დეგ, ნი კა ყაზ ბეგს, რო გორც „ხალხის მტრი სა“ და ემიგ რან ტი მა მის შვილს, სას წავ ლე ბე ლი 
იძუ ლე ბით და ა ტო ვე ბი ნეს, თუმ ცა სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ის და ტო ვე ბას  ხე ლი არ შე უშ ლია შე მოქ მე დე ბი თი ცხოვ რე ბა გა ეგ
რ ძე ლე ბი ნა და ის სა მუ და მოდ თე ატ რის თ ვის და ე კავ ში რე ბი ნა. 1930 წლი დან ნ. ყაზ ბეგ მა თე ატ რის სამ ყა რო ში და იწყო 
მუ შა ო ბა. იმუ შა ვა სა ქარ თ ვე ლოს თით ქ მის ყვე ლა წამ ყ ვან თე ატ რ ში. თა ნამ შ რომ ლობ და ისეთ გა მო ჩე ნილ რე ჟი სო რებ თან, 
რო გო რე ბიც იყ ვ ნენ ვა სილ ყუ ში ტაშ ვი ლი, გი ორ გი ჟუ რუ ლი, ალექ სან დ რე თა ყა იშ ვი ლი, სერ გო ჭე ლი ძე და სხვე ბი. 1933 
წელს, რო დე საც კო ტე მარ ჯა ნიშ ვილ მა შექ ს პი რის „რომეო და ჯუ ლი ე ტას“ დად გ მა გა დაწყ ვი ტა, მხატ ვ რად სწო რედ ნი კა 
ყაბ ზე გი შე არ ჩი ა. რე ჟი სორს სპექ ტაკ ლის პირ ვე ლა დი ჩა ნა ხა ტე ბიც თან ჰქონ და მოს კოვ ში, სა დაც ში ლე რის „დონ კარ ლო
სი სა“ და იოჰან შტრა უ სის „ღამურას“ გარ და, შექ ს პირ ზეც მუ შა ობ და. სამ წუ ხა როდ, მი სი უეცა რი გარ დაც ვა ლე ბის გა მო, 
სპექ ტაკ ლი გა ნუ ხორ ცი ე ლებ ლი დარ ჩა, ეს კი ზე ბი კი გა იბ ნა. 

დღე ი სათ ვის უც ნო ბი ა, რო გო რი იყო ეს კი ზე ბი მარ ჯა ნიშ ვი ლი სე უ ლი დად გ მის თ ვის, თუმ ცა სა ქარ თ ვე ლოს თე ატ რის, 
მუ სი კის, კი ნო სა და ქო რე ოგ რა ფი ის სა ხელ მ წი ფო მუ ზე უმ ში და ცუ ლია რე ჟი სორ ალექ სან დ რე თა ყა იშ ვი ლის მი ერ, შვი დი 
წლის შემ დეგ, თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა თე ატ რ ში დად გ მუ ლი შექ ს პი რის „რომეო და ჯუ ლი ე ტას“ ეს კი ზე ბი, რო
გორც სპექ ტაკ ლის დე კო რა ცი ის თ ვის, ისე კოს ტი უ მე ბის თ ვის. ფან ქ რი თა და აკ ვა რე ლით შეს რუ ლე ბუ ლი ჯუ ლი ე ტას კოს ტი
უ მი სა შუ ა ლო ზო მის მუ ყა ო ზეა შეს რუ ლე ბუ ლი. მარ ცხ ნი სა კენ მი მარ თულ ახალ გაზ რ და ქალს თა ვი უკან აქვს მიბ რუ ნე ბუ ლი 
და თით ქოს უწო ნა დო ბა ში მი ა ბი ჯებს. ფან ქ რით ფა ქი ზად არის და მუ შა ვე ბუ ლი სხე უ ლის ფორ მე ბი და სა მო სის ნა კე ცე ბი. 
ჰა ე რო ვა ნი გრძე ლი მო სას ხა მის ქვეშ ხე ლის მოყ ვა ნი ლო ბა იკითხე ბა. სრუ ლი ად სა და სა მო სის ერ თა დერ თი შე მამ კო ბე ლი 
ელე მენ ტი მო სას ხა მის ოქ როს ფე რი კი დე ე ბი ა. დე ნად ოქ როს ფერ ლენტს მცე ნა რე უ ლი ორ ნა მენ ტე ბი ამ შ ვე ნებს. მხატ ვა რი 
ქმნის ჯუ ლი ე ტას სა ხეს - ნაზ სა და ჰა ე რო ვან ქალს. მის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ფეხ ზე მყა რად დგას კა პუ ლე ტი, მარ ცხ ნი სა კენ 
მიბ რუ ნე ბუ ლი, ოდ ნავ თავ დახ რი ლი, მკაც რი გა მო მეტყ ვე ლე ბით. დი დი გულ მოდ გი ნე ბი თა და ოს ტა ტო ბი თაა და მუ შა ვე ბუ
ლი პერ სო ნა ჟის სა მო სი, მომ წ ვა ნო- მო ცის ფ რო სა და იასამ ნის ფერს შო რის ანა თებს ოქ როს ფე რი კან ტე ბი. ერ თ მა ნეთს ჰარ
მო ნი უ ლად ერ წყ მის ჩამ ქ რა ლი წი თე ლი, გაც რე ცი ლი ვარ დის ფე რი და ნაც რის ფე რი ფე რე ბი. გამ ზა დე ბუ ლია მსა ხი ო ბი სა 
ფსი ქო ლო გი უ რი პორ ტ რე ტი და კოს ტი უ მი - მთე ლი დე ტა ლე ბით, მკე რა ვის თ ვის.

ნი კა ყაზ ბე გი იყო თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა თე ატ რის (1940-1943), სო ხუ მის დრა მა ტუ ლი თე ატ რის (1946- 
1958) მთა ვა რი მხატ ვა რი და აფხა ზე თის მხატ ვარ თა კავ ში რის თავ მ ჯ დო მა რე (1949-1953). სა ქარ თ ვე ლოს გარ და, 1970-
იან წლებ ში, მუ შა ობ და ომ ს კის დრა მა ტუ ლი თე ატ რ ში, სა დაც 1969 წელს მის მი ერ გა ფორ მე ბულ სპექ ტაკ ლ ზე „ზღაპარი მა
მაც კი კი ლე ზე“ რე ჟი სო რი ნო ჟე რი ჭო ნიშ ვი ლი ამ ბობ და: „თბილისიდან მო ვიწ ვი ეთ ნი კო ლოზ ყაზ ბე გი - სტუ დია „ქართული 
ფილ მის“ მხატ ვა რი. ეს გა მოც დი ლი ოს ტა ტი ბევ რი ფილ მის მხატ ვა რი ა, მათ შო რის კი ნო ნა წარ მო ე ბი სა „ჯარისკაცის მა-
მა“, რო მელ მაც ტრი უმ ფით მო ი ა რა მსოფ ლიო ეკ რა ნე ბი. იგი ძა ლი ან მკა ფიო და ზუს ტი მხატ ვა რი ა. მხო ლოდ კოს ტი უ მე ბის 
ეს კი ზებს ხა ტავს, ჩვენ წინ კი უკ ვე ტი პა ჟის დას რუ ლე ბუ ლი ფსი ქო ლო გი უ რი სა ხე დგას. ყაზ ბეგ მა გა დაწყ ვი ტა სპექ ტაკ ლის 
ლა კო ნუ რი გა ფორ მე ბა, თუმ ცა ყო ველ დღი უ რო ბის პი რო ბი თო ბა მოს პო, მის სტი ლი ზა ცი ა ში კონ კ რე ტუ ლი ეთ ნოგ რა ფი უ
ლი ნიშ ნე ბი ზღაპ რის ფან ტას ტი ურ ატ რი ბუ ტებ თან ერ თი ან დე ბა“ (გაზეთი „Омская Правда“. 1969 წ.). 

ტი პა ჟე ბის გარ და, ნი კა ყაზ ბეგს გა სა ო ცა რი სი ზუს ტით შე ეძ ლო მოქ მე დე ბის სცე ნის მო წო დე ბაც, რა საც გა ზე თი „Омская 
Правда“ 1977 წელს მის მი ერ ომ ს კის თე ატ რ ში გა ფორ მე ბულ სპექ ტაკ ლ ზე „სანამ ურე მი გა დაბ რუნ დე ბა“ სა უბ რი სას უს
ვამს ხაზს: „სპექტაკლის ერ თ -ერ თი ღირ სე ბა მი სი მკა ფი ოდ გა მოხ ტუ ლი ნა ცი ო ნა ლუ რი კო ლო რი ტი ა. რაც მსა ხი ო ბე ბის 
დამ სა ხუ რე ბა ცა ა, რომ ლებ მაც შეძ ლეს და მა ჯე რე ბე ლი პერ სო ნა ჟე ბის შექ მ ნა, ამავ დ რო უ ლად მო ა ხერ ხეს თა ვი აერი დე ბი
ნათ აქ ცენ ტე ბი სა და ჟეს ტი კუ ლა ცი ის უტ რი რე ბი სათ ვის. უდი დე სი წვლი ლი მი უძღ ვის მხატ ვარს - სა ქარ თ ვე ლოს დამ სა ხუ
რე ბულ მხატ ვარს, ნ. ყაზ ბეგს. მოქ მე დე ბის ად გი ლი ჩვე უ ლებ რი ვი ქარ თ ვე ლი გლე ხის კარ მი და მოა - ტი პი უ რი ორ სარ თუ
ლი ა ნი სახ ლი, ეზო სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნივ თე ბით: გამ შ რა ლი ბოს ტ ნე უ ლი სა და ხი ლის აც მე ბი, ღვი ნის სა თავ სო ე ბი, ურე მი, 
სა სი მინ დე, მოწ მენ დი ლი ლურ ჯი ცა და მრა ვალ ხ მი ა ნი ქარ თუ ლი მე ლო დი ე ბი მნახ ველს თვალ წინ ნამ დ ვილ სა ქარ თ ვე
ლოს უხა ტავს“. ერ თი ა, ქარ თ ველ მა ყუ რე ბელს აგ რ ძ ნო ბი ნო ქარ თუ ლი სუ ლი და სულ სხვა რა მა ა, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კულ ტუ
რუ ლი წარ სუ ლის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის თ ვის გა სა გე ბად წარ მო ად გი ნო შე ნი ქვე ყა ნა, შე ნი კულ ტუ რის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი.



ქარ თუ ლის გარ და, ნი კა ყაზ ბე გი ოს ტა ტუ რად გად მოს ცემს სხვა ქვეყ ნი სა და სხვა ეპო ქის სულს. მა გა ლი თის თ ვის, ოპე
რე ტა ში „არშინ მალ -ა ლან“ (1943 წ.) ნათ ლად გვი ხა ტავს აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი სა სახ ლის ინ ტე რი ერს. თი თო ე უ ლი ეს კი ზი იმ დე
ნად გულ დას მით და ოს ტა ტუ რა დაა შეს რუ ლე ბუ ლი, რომ თა ვი სუფ ლად შე იძ ლე ბა და მო უ კი დე ბელ ნა მუ შევ რად აღ ვიქ ვათ 
- მა ღა ლი, მსუ ბუ ქი ქვის თა ღე ბი ლურ ჯი და თეთ რი უჯ რუ ლა ჩა ნარ თე ბით, სქე ლი ფარ დე ბი და უხ ვად დაყ რი ლი ბა ლი შე ბი 
დად გ მის უნა ხა ვა დაც გარ კ ვე ულ წარ მოდ გე ნას ქმნის სპექ ტაკ ლ ში ასა ხუ ლი ყო ფი სა და კულ ტუ რის შე სა ხებ. 

1959 წელს ნი კა ყაზ ბე გი კი ნოს ტუ დია „ქართული ფილ მის“ დამ დ გ მე ლი მხატ ვა რი გახ და და კი ნო ფილ მი „ნინო“ გა
ა ფორ მა. იგი ფილ მებ ზე მუ შა ო ბა საც ჩვე უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით ეკი დე ბო და. გა ზეთ „Советский Экран“-ში მხატ ვა რი 
ფილ მ ზე მუ შა ო ბის პრო ცეს ზე სა უბ რობს: „თავდაპირველად რამ დენ ჯერ მე ვკითხუ ლობ სცე ნარს, ვცდი ლობ წარ მო ვიდ გი ნო 
ის ად გი ლი, სა დაც უნ და გან ვი თარ დეს მო მა ვა ლი ფილ მის მოქ მე დე ბა. ხში რად მივ მარ თავ ლი ტე რა ტუ რას, სა დაც აღ წე რი
ლია ფილ მ ში მოქ მე დე ბის დრო, ვი ყე ნებ ფო ტო მა სა ლას. დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს იმას, რომ არ გა მო გე პა როს არ ცერ თი 
უმ ნიშ ვ ნე ლო დე ტა ლიც კი - მათ ყვე ლას უდი დე სი ფუნ ქ ცია ენი ჭე ბა რო გორც მხატ ვ რი სათ ვის, ისე ვე რე ჟი სო რი სა და ოპე
რა ტო რი სათ ვის. შემ დეგ მათ თან ერ თად ვი აზ რებ სა ერ თო ხე დებს და მხო ლოდ ამის შემ დეგ ვიწყებ ეს კი ზებ ზე მუ შა ო ბას. 
ვცდი ლობ გა ვა კე თო არა ჩა ნა ხა ტე ბი, არა მედ დას რუ ლე ბუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბი. მე ვფიქ რობ, რომ ასე უფ რო ად ვი ლად გად
მო ცემ შენს სა კუ თარ ხედ ვას, რაც თა ვის თა ვად ეხ მა რე ბა რე ჟი სორს ფილ მის შექ მ ნა ში“.

ნი კა ყაზ ბე გი, რო გორც წე სი, ფილ მ ზე მუ შა ო ბას ნა ტუ რის გაც ნო ბის შემ დეგ იწყებ და, თუმ ცა ყო ფი ლა შემ თხ ვე ვე ბი, რო-
ცა მი სი წი ნას წარ და ხა ტუ ლი ეს კი ზე ბი უზუს ტე სად ასა ხავ დ ნენ გა და სა ღებ მო ე დანს. მა გა ლი თად, მე რაბ თა ვა ძის ფილ მ ზე 
„მე დავ ბ რუნ დე ბი“ მუ შა ო ბი სას, იგი გამ ზა დე ბუ ლი ეს კი ზე ბით მი ვი და გა და სა ღებ მო ე დან ზე, სა დაც დახ ვ და ზუს ტად ისე თი
ვე ტყე არ ყის ხე ე ბით, პა ტა რა მდი ნა რე და ქოხ მა ხი მდი ნა რის პი რას, რო გო რიც წი ნას წარ შეს რუ ლე ბულ ეს კიზ ზე ჰქონ და 
გა მო სა ხუ ლი. ასე თი უჩ ვე უ ლო დამ თხ ვე ვა შე მოქ მე დის გან სა კუთ რე ბულ ნიჭ სა და პრო ფე სი ო ნა ლიზ მ ზე მი უ თი თებს - მხატ
ვარს ნათ ლად შე ეძ ლო წარ მო ედ გი ნა სწო რედ ის ად გი ლი და გა რე მო, სა დაც ფილ მი უნ და გა და ღე ბუ ლი ყო. 

1964 წელს ნი კა ყაზ ბეგ მა, ზუ რაბ მეძ მა რი აშ ვილ თან ერ თად, იმუ შა ვა რე ზო ჩხე ი ძის ფილ მ ზე „ჯარისკაცის მა მა“. ქ. 
კა ლი ნინ გ რად ში გა და ღე ბებ ზე მი სულ მხატ ვარს, ზუს ტად ისე თი ვე სამ სარ თუ ლი ა ნი სახ ლი დახ ვ და, რო გო რიც წი ნას წარ 
ჰქონ და ჩა ხა ტუ ლი. ჟურ ნალ „ახალ ფილ მებ თან“ ინ ტერ ვი უ ში ის ფილ მ ზე მუ შა ო ბის დე ტა ლებს იხ სე ნებ და: „ფინალური 
სცე ნის პა ვი ლი ო ნი, სა დაც გო დერ ძი იღუ პე ბა, ჩვენს სტუ დი ა ში იყო აგე ბუ ლი. მე ტი და მა ჯე რებ ლო ბი სათ ვის, თხუთ მე ტი 
მეტ რი სი მაღ ლის ეს ვე ე ბერ თე ლა შე ნო ბა ჯერ გულ მოდ გი ნედ გა ვაწყ ვეთ, მო ვა პირ კე თეთ და უკ ვე შემ დეგ ბომ ბის აფეთ
ქე ბით და ვან გ რი ეთ. მი სი ექ ს ტე რი ე რე ბი სა და ირ გ ვ ლივ მი და მო ე ბის გა და ღე ბა კი კა ლი ნინ გ რად ში წარ მო ებ და, სა დაც 
ჯერ კი დევ შე იძ ლე ბო და ომის მრის ხა ნე ნაკ ვა ლე ვის მო ძებ ნა. იქ ვე გა და ვი ღეთ ხი დის სცე ნე ბი. აი, ვე ნა ხის სცე ნა კი რი გის 
მახ ლობ ლად არის გა და ღე ბუ ლი. ვა ზიც ბუ ტა ფო რი უ ლი ა. უც ნა უ რია არა? ხომ შე იძ ლე ბო და ყო ვე ლი ვე ამის ჩვენ თან, ნა ტუ
რა ზე გა და ღე ბა. მაგ რამ ზვრის უკა ნა ფო ნი უნ და შე სატყ ვი სე ბო და გერ მა ნი ის პე ი ზაჟს და ჩვენც მი ზან შე წო ნი ლად ვცა ნით 
მთე ლი სცე ნის იქ გა და ღე ბა“. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სი ცოცხ ლის ბო ლო წლებ ში ფილ მებ ზე მუ შა ობ და, მხატ ვ რის თ ვის თე ატ რი მა ინც პირ ველ ად
გილ ზე დარ ჩა. ალ ბათ, სწო რედ ამ სიყ ვა რულ მა შე აძ ლე ბი ნა სა მა სამ დე სპექ ტაკ ლის შე სა ნიშ ნა ვი მხატ ვ რუ ლი გა ფორ მე ბა.

მარიამ ჩხაიძე
ხელოვნებათმცოდნე
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Nikoloz Kazbegi

“He loved his profession, which was a crucial part of his life. He did not think about (or may not have had 
time for) organizing a personal exhibition and thus he was only appreciated after his death by Georgian Theatre 
Society. On that memorable day, people gathered from all around, many people from the film industry as well as 
the representatives of Georgian theatre, all gathered to say farewell to one of the greatest artists of Georgia”. – O. 
Melik-Shakhnazarova, art critic, “Evening Tbilisi” 1986.

“Nino”, “Father of a Soldier” “Meeting with the Past”, “Chari-Rama, have a good time” - This is a short list of 
the famous films, whose characters and scenes firmly remain in their viewers’ memories, not only for theme and 
content, but also due to the form of expressiveness.  The production design of these films belongs to Nika Kazbegi: 
a brilliant artist who was amazingly tireless and passionate about his job and who created excellent sketches for 17 
films and approximately 300 stage performances.

On 26th   of December 1908, - Nika Kazbegi was born in Tbilisi into a noble family. His father, Ivane Kazbegi, was 
Major General for the King and died abroad, in emigration. His mother, Ekaterine Chichua, did not accompany her 
husband, staying with her son in their homeland.

In 1926, Nika Kazbegi became a student of the Tbilisi State Academy of Arts, where his professors were well-
known painters, Gigo Gabashvili and Eugene Lancerey. He also studied with Sergo Kobuladze, Korneli Sanadze, 
Revaz Tavadze and others, with whom he participated at The Student Exhibition of the Academy. After two years, 
Nika Kazbegi, as an “Enemy of the People” and a son of emigrant, was forced to leave the institute. Yet, leaving the 
Academy of Arts did not interfere with his artistic career and he thereafter dedicated himself to the theatre and arts. 
In 1930, he began working in the theatre industry and did not stop doing so until the day he died. He worked in almost 
every leading theatre of the land and collaborated with numerous prominent directors, including - Vasil Kushitashvili, 
George Juruli, Aleksandre Takaishvili and Sergo Chelidze. In 1933, when Kote Marjanishvili decided to stage William 
Shakespeare’s “Romeo and Juliet”, he chose Nika Kazbegi as the painter without hesitation. Marjanishvili had first 
draft sketches with him in Moscow, where, apart from Schiller’s “Don Carlos” and Johann Strauss’s “The Bat”, he was 
working on Shakespeare. Unfortunately, due to the sudden death of the director, the play was left unrealized and 
the sketches were scattered.

It still remains to be a mystery what kind of sketches were prepared for the performance to be staged by 
Marjanishvili. Seven years later, Shakespeare’s “Romeo and Juliet” was staged by director Aleksandre Takaishvili 
in the Tbilisi State Youth Theatre. The sketches for the decorations and for the costumes are well preserved in the 
Georgian State Museum of Theatre, Music, Film and Choreography – Art Palace. The sketch of Juliet’s costume is 
painted with pencil and watercolor, on medium-sized cardboard. The young woman is facing left. She looks back and 
her pose leaves you with the feeling she walked into weightlessness. The forms of her body and folds of her costume 
are created by light pencil-strokes. Under a long, airy cape hand structure is visible. The golden edges of the cape 
are the only adorned element of an otherwise simple costume. The golden ribbon is decorated with floral ornaments. 
The artist gives us the face of Juliet as a gentle and beautiful woman. Unlike her, Capulet stands firmly facing left, 
with his head bowed and a strict expression. The character’s costume is designed masterfully 

and with great enthusiasm, with golden stripes shining among greenish–sky blue and lilac colours. Dark red, pink 
and grey merge with each other harmoniously. It is a readymade psychological portrait for an artist and a detailed 
costume design for a dressmaker.

Nika Kazbegi was Chief Production Designer at the Tbilisi State Youth Theatre (1940-1943), Sokhumi State Drama 
Theatre (1946-1958) and Chairman of the Artists Union of Abkhazia (1949-1953). In the 1970s, he worked at the 
Omsk Drama  Theatre.  In 1969, he designed the play “Fairy Tale about Brave Kikile”, director Nojheri Chonishvili 
said: “We invited Nikoloz Kazbegi from Tbilisi – a production designer of the Studio “Georgian Film”. He is a brilliant 
artist and excellent professional who designed a great number of films. Among them was a film “Father of a Soldier”, 
which gained worldwide fame. His paintings are extremely precise. Generally, his sketches represent the external 
appearance of the costumes but he also aims to create a finished psychological portrait of the character. Kazbegi 
decided to design the play laconically. Though, he destroyed daily conventionalism in his style, the concrete 
ethnographic marks merge to create the fantastic attributes of a fairy tale”. (Magazine „Омская Правда. 1969). 
Besides the characters, Nika Kazbegi was able to present the action on stage with incredible accuracy, as the 
magazine „Омская Правда“, in 1977 emphasized of - the play “Before the Bullock Cart Turns Over”, designed by 
him: “One of the highlights of the play is its clearly expressed nationality, which is also to the artists’ merit: -  those 
able of creating characters, full of confidence and managing to prevent an overdoing of accents and gesticulation 
with the help of their brilliant art director N. Kazbegi. The scenography consists of an ordinary Georgian peasant’s 
house – a typical two-floor structure with domestic items in the yard. There are strings of dried vegetables and 
fruits, wine stores, a cart, a corn barn, a cloudless blue sky. Most importantly, polyphonic Georgian melodies help the 
viewers to see and feel Georgian culture”. -  It takes a lot of work to show the Georgian culture to people who have 
a completely different cultural background.
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Nika Kazbegi could brilliantly represent not only his culture but also the culture of foreign countries. For instance, 
in the operetta - “Arshin Mal-Alan” - (1943) the design of the Azerbaijani palace is extremely precise. Each sketch 
is drawn so carefully that we can consider it, an independent work – a high, light stone arch with blue and white 
inserts, thick curtains and pillows dropping plentifully. All these details, even without us seeing the play, give us 
some perception about the lifestyle and culture represented.

In 1959, Nika Kazbegi became a set designer in film studio “Georgian Film” and designed the movie “Nino”. 
He worked on films with as much of his inherent responsibility as he used in theatre. In the magazine „Советский 
Экран“, he talks about the process of working on the film: “Initially, I read the script over several times, trying to 
imagine the setting. Frequently, I use photos and literature which is related to that period. It is essential not to skip 
any detail, because even a trivial detail can be very important for the painter, director or cameraman. Then, we 
usually sit around the table and share our ideas. Only after that I do start working on the sketches. I always try to 
draw complete sketches and not outlines. I think the best way to show the director your ideas”.

Nika Kazbegi usually started working on movies after getting to know the model, though he also had numerous 
sketches drawn beforehand, illustrating a set precisely

For example, while working on Merab Tavadze’s film - “I’ll be Back”-, he came on set with sketches, he had 
done beforehand. Surprisingly, they showed the exact same view of the forest as presented in reality life, with 
birch trees, a river and a hut on the riverbank. Such coincidence demonstrates the artist’s distinguished skill and 
professionalism. Apart from his artistic talent, which was also praised by Sergo Kobuladze, the painter had creative 
intuition, imagination and could clearly picture a place and environment for a film. 

The same happened during the shooting of Rezo Chkheidze’s film “Father of a Soldier” in Kaliningrad city. There 
was exactly -the same three-floor house he had drawn in advance. In an interview with the magazine - “Akhali 
Pilmebi “-, he spoke of the filming process: “The pavilion in the final scene, where Goderdzi is dying, was set up in 
our studio. For credibility, we had to construct a 15 meters high building and then, blow it up. The shooting of its 
exterior and surroundings were done in Kaliningrad, where we could still find the footprints of war. We shot the bridge 
scenes there, but the vineyard scene was filmed in the surroundings of Riga. Even the vine is fake. It’s strange, isn’t 
it? A real vineyard could have been chosen, but the background to the vineyard had to be suited to the landscape of 
Germany and we decided to shoot the whole movie there”.

Despite spending the last years of his life working on films, for him, theatre remained in the first place. Because 
of his love of theatre, he was able to create incredible designs for 300 plays.

Mariam Chkhaidze
Art historian
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კოსტიუმების ესკიზები სპექტაკლისთვის „არსენა მარაბდელი“ 
1934წ. ქაღალდი. ტემპერა. გუაში. 32x22 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketches for the play "Arsena Marabdeli"
1934. Paper. Tempera. Gouache. 32x22 cm.
Art Palaceკოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „არსენა მარაბდელი“ 

1934წ. ქაღალდი. ტემპერა. გუაში. 43x23 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the play "Arsena Marabdeli"
1934. Paper. Tempera. Gouache. 43x23 cm.
Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზები სპექტაკლისთვის „ფიგაროს ქორწინება“ 
1937წ. მუყაო. გუაში. 40x30 სმ.
კ. მარჯანიშვილის სახ. დრამ. თეატრის კოლექცია
Costume sketches for the play "The Marriage of Figaro"
1937. Cardboard. Gouache. Ink. 40x30 cm.
K. Marjanishvili Drama Theatre Collection
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „გაგრძელება იქნება“ 
1941წ. მუყაო. აკვარელი. 22x14 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the play "To Be Continued" 
1941. Cardboard. Watercolour. 22x14 cm.
Art Palace

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „გაგრძელება იქნება“ 
1941წ. მუყაო. აკვარელი. 18,5x10,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the play "To Be Continued" 
1941. Cardboard. Watercolour. 18,5x10,5 cm.
Art Palace
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „გაგრძელება იქნება“ 
1941წ. მუყაო. აკვარელი. 18,5x10,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the play "To Be Continued" 
1941. Cardboard. Watercolour. 18,5x10,5 cm.
Art Palace

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „გაგრძელება იქნება“
1941წ. მუყაო. აკვარელი. 18,5x10,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the play "To Be Continued" 
1941. Cardboard. Watercolour. 18,5x10,5 cm.
Art Palace
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „გაიდარი“
1941წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 25x13 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the play "Gaidari"
1941. Cardboard. Pencil. Watercolour. 25x13 cm.
Art Palace

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „გაიდარი“
1941წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 22,5x14 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the play "Gaidari"
1941. Cardboard. Pencil. Watercolour. 22,5x14 cm.
Art Palace
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ესკიზი სპექტაკლისთვის „მშობლიური მიწა“  
1941წ. მუყაო. ფანქარი.  19x12,5სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Sketch for the play "Homeland"
1941. Cardboard. Pencil. 19x12,5 cm.
Art Palace

ესკიზი სპექტაკლისთვის „მშობლიური მიწა“ 
1941წ. მუყაო. ფანქარი.  19x15 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Sketch for the play "Homeland"
1941. Cardboard. Pencil. 19x15 cm.
Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მშობლიური მიწა“ 
1941წ. მუყაო. აკვარელი. 30,6x43 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the play "Homeland"
1941. Cardboard. Watercolour. 30,6x43 cm.
Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მშობლიური მიწა“ 
1941წ. მუყაო. გუაში.  31,5x43 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the play "Homeland"
1941. Cardboard. Gouache. 31,5x43 cm.
Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზები სპექტაკლისთვის „რომეო და ჯულიეტა“
1942წ. მუყაო. ფანქარი. გუაში. აკვარელი. 44x32 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume Sketches for the play "Romeo and Juliet"
1942. Cardboard. Pencil. Gouache. Watercolour. 44x32 cm.
Art Palace

გვ. 18-23
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის 
„ბროლის სასახლე“ 1942წ. 
მუყაო. გუაში. 43,5x65 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the play 
"Crystal Palace". 1942 
Cardboard. Gouache. 43,5x65 cm. 
Art Palace. 
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კოსტიუმების ესკიზი სპექტაკლისთვის „ვალია სოკოლოვა“  
1943წ. მუყაო. აკვარელი. 25,5x39,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the play "Valya Sokolova"
1943. Cardboard. Watercolour. 25,5x39,5 cm.
Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი სპექტაკლისთვის „ვალია სოკოლოვა“  
1943წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 31x44,2 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the play "Valya Sokolova"
1943. Cardboard. Pencil. Watercolour. 31x44,2 cm.
Art Palace
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის 
„ოქროს გასაღები“
1943წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 24x40 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the play 
"Golden Key"
1943. Cardboard. Pencil. Watercolour. 24x40 cm.
Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „არშინ მალ-ალან“
1942წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 49,5x41 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the operetta "Arshin Mal-Alan" 
1942. Cardboard. Pencil. Watercolour. 49,5x41 cm.
Art Palace

დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „არშინ მალ-ალან“
1942წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი.  41,5x60 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the operetta "Arshin Mal-Alan" 
1942. Cardboard. Pencil. Watercolour. 41,5x60 cm.
Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზები ოპერეტისთვის „არშინ მალ-ალან“
1942წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 42x60 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketches for the operetta "Arshin Mal-Alan" 
1942. Cardboard. Pencil. Watercolour. 42x60 cm.
Art Palace

გვ. 32,33
page
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კოსტიუმების ესკიზები ოპერეტისთვის „არშინ მალ-ალან“  
1942წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 43,5x30 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketches for the operetta "Arshin Mal-Alan"
1942. Cardboard. Pencil. Watercolour. 43,5x30 cm.
Art Palace
გვ. 34-37
page
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კოსტიუმების ესკიზები სპექტაკლისთვის „ოქროს გასაღები“ 
1943წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 31,5x44,3 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume  sketches for the play "Golden Key"
1943. Cardboard. Pencil. Watercolour. 31,5x44,3 cm.
Art Palace

გვ. 38,39
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მელოდე მე“ 
1943წ. ქაღალდი. ფანქარი. გუაში. 32,5x44 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the play "Wait for Me"
1943. Paper. Pencil. Gouache. 32,5x44 cm.
Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მელოდე მე“
1943წ. ქაღალდი. ფანქარი. გუაში. 31x43,7 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the play "Wait for Me"
1943. Paper. Pencil. Gouache. 31x43,7 cm.
Art Palace

კოსტიუმების ესკიზები სპექტაკლისთვის „შურისძიება“  
1943წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 44x32,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketches for the play "Revenge" 
1943 Cardboard. Pencil. Watercolour. 44x32,5 cm.
Art Palace
გვ. 42-43
page
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კოსტიუმების ესკიზები სპექტაკლისთვის „ალადინის ლამპარი“ 
1943წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 43x30,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketches for the play "Aladdin’s Lamp"
1943. Cardboard. Pencil. Watercolour. 43x30,5 cm.
Art Palace
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ალადინის ლამპარი“  
1943წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 43x28,6 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the play "Aladdin’s Lamp"
1943. Cardboard. Pencil. Watercolour. 43x28,6 cm.
Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზები სპექტაკლისთვის „ალადინის ლამპარი“  
1943წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 40x24,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketches for the play "Aladdin’s Lamp"
1943. Cardboard. Pencil. Watercolour. 40x24,5 cm.
Art Palace



დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ხანუმა“
1945წ. მუყაო. გუაში. 30x40 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the play "Khanuma"
1945. Cardboard. Gouache. 30x40 cm.
Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „სურამის ციხე“
1947წ. ქაღალდი. აკვარელი.  30x48 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the play "Fortress of Surami"
1947. Paper. Watercolour. 30x48 cm.
Property of family
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „სურამის ციხე“
1947წ. ქაღალდი. აკვარელი. 24x51,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the play "Fortress of Surami"
1947. Paper. Watercolour. 24x51,5 cm.
Art Palace 
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ცეკვის მასწავლებელი“
1948წ. მუყაო. აკვარელი. 21x31 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the play "A Dancing Master"
1948. Cardboard. Watercolour. 21x31 cm.
Art Palace

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ცეკვის მასწავლებელი“
1948წ. მუყაო. აკვარელი. 21x31 სმ. 
კერძო კოლექცია 
Decoration sketch for the play "A Dancing Master"
1948. Cardboard. Watercolour. 21x31 cm.
Private Collection
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დეკორაციის  ესკიზი სპექტაკლისთვის „ქეთევან დედოფალი“
1948წ. მუყაო. აკვარელი. 19,2x29,2 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the  play "The Queen Qetevan"
1948. Cardboard. Watercolour. 19,2x29,2 cm.
Art Palace

- 55 -



- 56 -

დეკორაციის  ესკიზები სპექტაკლისთვის „ქეთევან დედოფალი“
1948წ. მუყაო. აკვარელი. 19x27 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Decoration sketches for the play "The Queen Qetevan"
1948. Cardboard. Watercolour. 19x27 cm.
Art Palace

გვ. 56,57
page



- 57 -

დეკორაციის  ესკიზი სპექტაკლისთვის „დედინაცვალი“
1948წ. ქაღალდი მუყაოზე. ფანქარი. აკვარელი. 30x48,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Decoration sketch for the  play "Stepmother"
1948. Paper on a Cardboard. Pencil. Watercolour. 30x48,5 cm.
Art Palace

გვ. 58,59
page



- 58 -



- 59 -



დეკორაციის  ესკიზი სპექტაკლისთვის „ღალატი“
1949წ. მუყაო. გუაში. 60x79 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Decoration sketch for the  play "Betrayal"
1949. Cardboard. Gouache. 60x79 cm.
Art Palace

- 60 -



დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ღალატი“
1949წ. მუყაო. გუაში. 60x81 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the  play "Betrayal"
1949. Cardboard. Gouache. 60x81 cm.
Art Palace

- 61 -



- 62 -

დეკორაციის  ესკიზი სპექტაკლისთვის „ოტელო“
1949წ. მუყაო. გუაში. 78x50 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the  play "Othello"
1949. Cardboard. Gouache. 78x50 cm.
Art Palace

დეკორაციის ესკიზები სპექტაკლისთვის „ოტელო“
1949წ. მუყაო. გუაში. 84x60 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Decoration sketches for the  play "Othello"
1949. Cardboard. Gouache. 84x60 cm.
Art Palace

გვ. 62,64,65
page



- 63 -







- 66 -



კოსტიუმების ესკიზები სპექტაკლისთვის „ოტელო“   
1949წ. მუყაო. აკვარელი. 40x30 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketches for the  play "Othello"
1949. Cardboard. Watercolour. 40x30 cm.
Art Palace

კოსტიუმების ესკიზები სპექტაკლისთვის „აურზაური არაფრის გამო“
1949წ. ქაღალდი. გუაში. აკვარელი. 40x29 სმ. 
კ. მარჯანიშვილის სახ. დრამ. თეატრის კოლექცია
Costume sketches for the play "Much Ado about Nothing" 
1949. Paper. Gouache. Watercolour. 40x29 cm.
K. Marjanishvili Drama Theatre Collection

გვ. 68-71
page
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- 68 -



- 69 -



- 70 -



- 71 -



- 72 -

დეკორაციის ესკიზები სპექტაკლისთვის „ამერიკის ხმა“   
1950წ. ქაღალდი. გუაში. 16x22 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketches for the  play " Voice of American"
1950. Paper. Gouache. 16x22 cm.
Art Palace

გვ. 72,73
page



- 73 -



- 74 -

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ავსიტყვაობის სკოლა“ 
1950წ. ქაღალდი. გუაში. 35,7x44,2 სმ. 
კერძო კოლექცია
Decoration sketch for the  play "The School for Scandal"
1950. Paper. Gouache. 35,7x44,2 cm.
Private collection



- 75 -

დეკორაციის  ესკიზი სპექტაკლისთვის „ავსიტყვაობის სკოლა“ 
1950წ. ქაღალდი. გუაში. 36x45 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the  play "The School for Scandal"
1950. Paper. Gouache. 36x45 cm.
Property of Family 



- 76 -



- 77 -

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ხვალინდელი დღე ჩვენი იქნება“
1953წ. ქაღალდი. გუაში. 34,5x45,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the play "Tomorrow is Our Day"
1953. Paper. Gouache. 34,5x45,5 cm.
Art Palace

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ხვალინდელი დღე ჩვენი იქნება“
1953წ. ქაღალდი. გუაში. 72,5x52,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the play "Tomorrow is Our Day"
1953. Paper. Gouache. 72,5x52,5 cm.
Art Palace



- 78 -

დეკორაციის  ესკიზი სპექტაკლისთვის „მზის ამოსვლამდე“
1953წ. ქაღალდი. გუაში. 60x86 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the  play "Before Sunrise"
1953. Paper. Gouache. 60x86 cm.
Art Palace.



- 79 -

დეკორაციის  ესკიზი სპექტაკლისთვის „მზის ამოსვლამდე“
1953წ. ქაღალდი. გუაში. 62x86 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the  play "Before Sunrise"
1953. Paper. Gouache. 62x86 cm.
Art Palace.



- 80 -

დეკორაციის  ესკიზი სპექტაკლისთვის „მზის ამოსვლამდე“
1953წ. ქაღალდი. გუაში. 43,5x64  სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the  play "Before Sunrise"
1953. Paper. Gouache. 43,5x64 cm.
Art Palace



- 81 -

დეკორაციის  ესკიზი სპექტაკლისთვის „გვარის დაუსახელებლად“  
1954წ. მუყაო. გუაში. 30x41 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the play "Without to Name the Surname"
1954. Paper. Gouache. 30x41 cm.
Art Palace



- 82 -

დეკორაციის  ესკიზი სპექტაკლისთვის „გვარის დაუსახელებლად“  
1954წ. მუყაო. გუაში. 28,5x40,3 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the  play "Without to Name the Surname"
1954. Paper. Gouache. 28,5x40,3 cm.
Art Palace



- 83 -

დეკორაციის  ესკიზი სპექტაკლისთვის „გვარის დაუსახელებლად“
1954წ. მუყაო. გუაში. 30x42 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the  play "Without to Name the Surname"
1954. Paper. Gouache. 30x42 cm.
Art Palace



- 84 -

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „გუნდა“
1954წ. ქაღალდი მუყაოზე. გუაში. 44x78 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the  play "Gunda"
1954. Paper on Cardboard. Gouache. 44x78 cm.
Art Palace

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „გუნდა“
1954წ. მუყაო. გუაში. 40x30 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the  play "Gunda"
1954. Cardboard. Gouache. 40x30 cm.
Art Palace



- 85 -



- 86 -

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „პადუანელი ჰერცოგინია“  
1955წ. მუყაო. გუაში. 39,5x57 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the  play "The Duchess of Padua"
1955. Cardboard. Gouache. 39,5x57 cm.
Art Palace



დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „პადუანელი ჰერცოგინია“  
1955წ. ქაღალდი. გუაში. 40x30 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the  play "The Duchess of Padua"
1955. Paper. Gouache. 40x30 cm.
Property of Family

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „პადუანელი ჰერცოგინია“  
1955წ. ქაღალდი, მუყაო, აკვარელი. 60x84,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the  play "The Duchess of Padua"
1955. Cardboard. Gouache. 60x84,5 cm.
Art Palace

გვ. 88,89
page
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „გზა მომავლისკენ“  
1955წ. ქაღალდი. გუაში. 40x30 სმ
კერძო კოლექცია
Decoration sketch for the play “The Way to the Future” 
1955. Paper. Gouache. 40x30 cm.
Private collection

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „შავი სტუმრები“
1955წ. ქაღალდი. გუაში. 43x58 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the  play "Black Guests"
1955. Paper. Gouache. 43x58 cm.
Art Palace

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „შავი სტუმრები“
1955წ. ქაღალდი. გუაში. 23x35,4 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the  play "Black Guests"
1955. Paper. Gouache. 23x35,4 cm.
Art Palace

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „შავი სტუმრები“ 
1955წ. ქაღალდი. გუაში. 39,5x57,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the  play "Black Guests"
1955. Paper. Gouache. 39,5x57,5 cm.
Art Palace

გვ. 92,93
page



- 91 -



- 92 -



- 93 -



- 94 -- 94 -

კოსტიუმების ესკიზები სპექტაკლისთვის 
„გაზაფხულის დილა“. 1956წ. 
მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 41,5x20 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Costume sketches for the play 
“Morning of Spring”. 1956 
Cardboard. Pencil. Watercolour. 41,5x20 cm.
Art Palace

გვ. 94-99
page



- 95 -- 95 -



- 96 -- 96 -



- 97 -- 97 -



- 98 -



- 99 -



- 100 -



- 101 -



დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „დანაყაი“  
1957წ. მუყაო. გუაში. 55x75 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Decoration sketch for the  play "Danakay"
1957. Cardboard. Gouache. 55x75 cm.
Art Palace

„დანაყაი“ დეტალები
"Danakay" Details

დეკორაციის  ესკიზი ოპერეტისთვის
„გაზაფხულის დილა“. 1956წ. 
მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 41x60 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Decoration sketch for the Operetta 
“Morning of Spring”. 1956. 
Cardboard. Pencil. Watercolour. 41x60 cm.
Art Palace

გვ. 100,101
page



- 103 -



- 104 -

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „დანაყაი“. 1957წ. 
ქაღალდი მუყაოზე. ფანქარი. აკვარელი. 39,5x29 სმ.
ხელოვნების სასახლე 
Costume sketch for the  play "Danakay". 1957 
Paper on Cardboard. Pencil. Watercolour. 39,5x29 cm.
Art Palace



- 105 -

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მამლუქი“. 1957წ. 
ქაღალდი მუყაოზე. ფანქარი. აკვარელი. 39x29,5 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the play "Mamluk". 1957
Paper on Cardboard. Pencil. Watercolour. 39x29,5 cm.
Property of family



- 106 -



- 107 -



- 108 -



- 109 -



დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მამლუქი“
1957წ. მუყაო. გუაში. 60x80 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Decoration sketch for the  play "Mamluk"
1957. Cardboard. Gouache. 60x80 cm.
Art Palace

კოსტიუმების ესკიზები სპექტაკლისთვის „მამლუქი“
1957წ. ქაღალდი მუყაოზე. ფანქარი. აკვარელი. 39x29,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Costume sketches for the play "Mamluk"
1957. Paper on Cardboard. Pencil. Watercolour. 39x29,5 cm.
Art Palace

გვ. 106-109
page



- 111 -

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მამლუქი“
1957წ. მუყაო. გუაში. 59x84 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Decoration sketch for the play “Mamluk”
1957. Cardboard. Gouache. 59x84 cm.
Art Palace

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მამლუქი“
1957წ. მუყაო. გუაში. 60x84,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Decoration sketch for the play "Mamluk"
1957. Cardboard. Gouache. 60x84,5 cm.
Art Palace

გვ. 112,113
page



- 112 -



- 113 -



- 114 -

დეკორაციის ესკიზები სპექტაკლისთვის „მამლუქი“
1957წ. მუყაო. გუაში. 60x83 სმ.
ოჯახის საკუთრება
Decoration sketches for the  play “Mamluk”
1957. Cardboard. Gouache. 60x83 cm.
Property of family



დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „წიწამური“
1957წ. მუყაო. გუაში. 44x63 სმ.
კ. მარჯანიშვილის სახ. დრამ. თეატრის კოლექცია
Decoration sketch for the play “Tsitsamuri” 
1957. Cardboard. Gouache. 44x63 cm.
K. Marjanishvili Drama Theatre Collection

გვ. 116,117
page

- 115 -

დეკორაციის ესკიზები სპექტაკლისთვის „მამლუქი“
1957წ. მუყაო. გუაში. 60x83 სმ.
კერძო კოლექცია
Decoration sketches for the  play “Mamluk”
1957. Cardboard. Gouache. 60x83 cm.
Private Collection



- 116 -



- 117 -



ესკიზი კინოფილმისთვის „ნინო“. 1959წ. 
ქაღალდი ფირფიცარზე. ფანქარი. აკვარელი. 48,5x64 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Sketch for the movie “Nino”. 1959 
Paper on Veneer. Pencil. Watercolour. 48,5x64 cm.
Art Palace

- 118 -



ესკიზი კინოფილმისთვის „ნინო“. 1959წ. 
ქაღალდი. ფანქარი. აკვარელი. 37x37 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Sketch for the movie “Nino”. 1959 
Paper. Pencil. Watercolour. 37x37 cm.
Art Palace

ესკიზი კინოფილმისთვის „ნინო“. 1959წ. 
ქაღალდი.  აკვარელი. 34x53 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Sketch for the movie “Nino”. 1959 
Paper. Watercolour. 34x53 cm.
Art Palace

გვ. 120,121
page

- 119 -



- 120 -



- 121 -



ესკიზი კინოფილმისთვის „ნინო“. 1959წ. 
ქაღალდი. ფანქარი. აკვარელი. 34x47 სმ. 
ხელოვნების სასახლე 
Sketch for the movie “Nino”. 1959
Paper. Pencil. Watercolour. 34x47 cm.
Art Palace

ესკიზი კინოფილმისთვის „ნინო“. 1959წ. 
ქაღალდი.  ფანქარი. აკვარელი. 34x47 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketch for the movie “Nino”. 1959
Paper. Pencil. Watercolour. 34x47 cm.
Property of family
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- 123 -



დეკორაციის  ესკიზი სპექტაკლისთვის „სიცოცხლის ყვავილი“ 
1960წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 27x35 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the  play “The Flower of Life” 
1960. Cardboard. Pencil. Watercolour. 27x35 cm.
Property of family

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „სიცოცხლის ყვავილი“ 
1960წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 42x28 სმ. 
ოჯახის საკუთრება 
Costume sketch for the play “The Flower of Life” 
1960. Cardboard. Pencil. Watercolour. 42x28 cm.
Property of family
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მაია წყნეთელი“ 
1961წ. მუყაო. ტემპერა. აკვარელი. 47x72 სმ.  
ოჯახის საკუთრება  
Decoration sketch for the  play “Maia Tskneteli”
1961. Cardboard. Tempera. Watercolour. 47x72 cm.
Property of family

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მაია წყნეთელი“
1961წ. მუყაო. ტემპერა. აკვარელი. 40x28 სმ. 
ოჯახის საკუთრება  
Costume sketch for the play “Maia Tskneteli” 
1961. Cardboard. Tempera. Watercolour. 40x28 cm.
Property of family



დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მაია წყნეთელი“
1961წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 26x80 სმ. 
ოჯახის საკუთრება  
Decoration sketch for the play “Maia Tskneteli” 
1961. Cardboard. Pencil. Watercolour. 26x80 cm.
Property of family
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დეკორაციის ესკიზები სპექტაკლისთვის „ბედნიერი ჟანი“
1962წ. მუყაო. გუაში. აკვარელი.  10x23 სმ. 
ოჯახის საკუთრება 
Decoration sketches for the  play “Happy Jean”
1962. Cardboard. Gouache. Watercolour. 10x23 cm.
Property of family

კოსტიუმების ესკიზი სპექტაკლისთვის „ბედნიერი ჟანი“  
1962წ. მუყაო. გუაში. აკვარელი. 39x27 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the play “Happy Jean”
1962. Cardboard. Gouache. Watercolour. 39x27 cm.
Property of family
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კოსტიუმების ესკიზები სპექტაკლისთვის „ცოცხალი პორტრეტი“ 
1963წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 40x21 სმ. 
ოჯახის საკუთრება 
Costume sketches for the play “Live Portrait” 
1963. Cardboard. Pencil. Watercolour. 40x21 cm.
Property of family

გვ. 134,135
page

ესკიზი სპექტაკლისთვის „პოერტო სორიდოს ალი“
1963წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 41x60 სმ. 
ოჯახის საკუთრება  
Sketch for the play “The Flame of Puerto-Sorido” 
1963. Cardboard. Pencil. Watercolour. 41x60 cm.
Property of family

გვ. 132,133
page
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ესკიზი კინოფილმისთვის „ჯარისკაცის მამა“
1964წ. მუყაო. ტუში. ფანქარი. 34x24 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Sketch for the movie “Father of a Soldier” 
1964. Cardboard. Ink. Pencil. 34x24 cm.
Art Palace

ესკიზი კინოფილმისთვის „ჯარისკაცის მამა“ 
1964წ. ქაღალდი. ფანქარი. აკვარელი. 42x30 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketch for the movie “Father of a Soldier” 
1964. Paper. Pencil. Watercolour. 42x30 cm.
Property of family
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ესკიზი კინოფილმისთვის „ჯარისკაცის მამა“
1964წ. მუყაო. ფანქარი. 40,5x39,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Sketch for the movie “Father of a Soldier” 
1964. Cardboard. Pencil. 40,5x39,5 cm.
Art Palace

ესკიზი კინოფილმისთვის „ჯარისკაცის მამა“ 
1964წ. ქაღალდი. ფანქარი. აკვარელი. 29x40 სმ 
ოჯახის საკუთრება
Sketch for the movie “Father of a Soldier” 
1964. Paper. Pencil. Watercolour. 29x40 cm.
Property of family
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ესკიზი კინოფილმისთვის „ჯარისკაცის მამა“
1964წ. მუყაო. ტუში. აკვარელი. 58x40 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Sketch for the movie “Father of a Soldier”
1964. Cardboard. Ink. Watercolour. 58x40 cm.
Art Palace

ესკიზი კინოფილმისთვის „ჯარისკაცის მამა“
1964წ. მუყაო. ტუში. ფანქარი. 78x52 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketch for the movie “Father of a Soldier” 
1964. Cardboard. Ink. Pencil. 78x52 cm.
Property of family
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ესკიზი კინოფილმისთვის „ჯარისკაცის მამა“ 
1964წ. მუყაო. ტუში. ფანქარი. 40x55 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketches for the movie “Father of a Soldier”
1964. Cardboard. Ink. Pencil. 40x55 cm.
Property of family
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ესკიზი კინოფილმისთვის „ჯარისკაცის მამა“ 
1964წ. მუყაო. ტუში. ფანქარი. 40x30 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketches for the movie “Father of a Soldier”
1964. Cardboard. Ink. Pencil. 40x30 cm.
Property of family



ესკიზები კინოფილმისთვის „შეხვედრა წარსულთან“
1966წ. ქაღალდი. ტუში. ფანქარი. 33x80 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketches for the movie “Meeting Past” 
1966. Paper. Ink. Pencil. 33x80 cm.
Property of family

გვ. 144,145
page
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ესკიზი კინოფილმისთვის „შეხვედრა წარსულთან“
1966წ. ქაღალდი. ტუში. ფანქარი.  60x400 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the movie “Meeting Past” 
1966. Paper. Ink. Pencil. 60x400 cm.
Property of family
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„შეხვედრა წარსულთან“ დეტალები
“Meeting Past”  Details

გვ. 146-149
page
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ესკიზი კინოფილმისთვის „შეხვედრა წარსულთან“ 
1966წ. ქაღალდი. ტუში. ფანქარი. 58x40 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketch for the movie “Meeting Past” 
1966. Paper. Ink. Pencil. 58x40 cm.
Property of family
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ესკიზი კინოფილმისთვის „შეხვედრა წარსულთან“ 
1966წ. ქაღალდი. ტუში. ფანქარი. 58x40 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketch for the movie “Meeting Past” 
1966. Paper. Ink. Pencil. 58x40 cm.
Property of family
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დეკორაციის  ესკიზი სპექტაკლისთვის „სალხინობელი“
1966წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 60x83 სმ.  
კერძო კოლექცია 
Decoration sketch for the  play “Salkhinobeli” 
1966. Cardboard. Pencil. Watercolour. 60x83 cm.
Private collection

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „სალხინობელი“
1966წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 80x60 სმ. 
ოჯახის საკუთრება 
Costume sketch for the play “Salkhinobeli”
1966. Cardboard. Pencil. Watercolour. 80x60 cm.
Property of family
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კოსტიუმების ესკიზები ოპერეტისთვის „შავი ურჩხული“
1966წ. მუყაო. ტემპერა. აკვარელი. 41x60 სმ. 
ოჯახის საკუთრება 
Costume sketches for the Operetta “Black Dragon”
1966. Cardboard. Tempera. Watercolour. 41x60 cm.
Property of family

კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „შავი ურჩხული“
1966წ. მუყაო. ტემპერა. აკვარელი. 48x29,5 სმ. 
ოჯახის საკუთრება 
Costume sketch for the Operetta “Black Dragon”
1966. Cardboard. Tempera. Watercolour. 48x29,5 cm.
Property of family



- 156 -



- 157 -

ესკიზი კინოფილმისთვის „ქალაქი ადრე იღვიძებს“
1967წ. ქაღალდი. ტუში. ფანქარი. 60x80 სმ. 
კერძო კოლექცია
Sketch for the movie “City Awakes Early”
1967. Paper. Ink. Pencil. 60x80 cm.
Private collection



ესკიზები კინოფილმისთვის „ქალაქი ადრე იღვიძებს“
1967წ. ქაღალდი. ტუში. ფანქარი. 40x65 სმ. 
კერძო კოლექცია
Sketches for the movie “City Awakes Early”
1967. Paper. Ink. Pencil. 40x65 cm.
Private collection

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „თოვლის დედოფალი“  
1969წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 50x70 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the  play “The Snow Queen”
1969. Cardboard. Pencil. Watercolour. 50x70 cm.
Property of family

გვ. 162,163
page
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ესკიზები კინოფილმისთვის „ქალაქი ადრე იღვიძებს“
1967წ. ქაღალდი. ტუში. ფანქარი. 40x65 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketches for the movie “City Awakes Early”
1967. Paper. Ink. Pencil. 40x65 cm.
Property of family
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ტიპაჟების ესკიზი სპექტაკლისთვის „თოვლის დედოფალი“
1969წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 38x30 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Character's sketch for the play “The Snow Queen” 
1969. Cardboard. Pencil. Watercolour. 38x30 cm.
Property of family

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „გიული და თაზოლანი“
1969წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 48x36 სმ. 
ოჯახის საკუთრება 
Costume sketch for the play “Giuli and Tazolani”
1969. Cardboard. Pencil. Watercolour. 48x36 cm.
Property of family
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კოსტიუმების ესკიზები სპექტაკლისთვის „თოვლის დედოფალი“  
1969წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 40x30 სმ.
ოჯახის საკუთრება
Costume sketches for the play “The Snow Queen”
1969. Cardboard. Pencil. Watercolour. 40x30 cm.
Property of family

გვ. 164-167
page



დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „ირმისა“ 
1971წ. მუყაო. გუაში. ტემპერა. 60x80 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the  Operetta “Irmisa” 
1971. Cardboard.  Gouache. Tempera. 60x80 cm.
Property of family

დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „ირმისა“  
1971წ. მუყაო. გუაში. ტემპერა. აკვარელი. 60x36 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the  Operetta “Irmisa”
1971. Cardboard. Gouache. Tempera. Watercolour. 60x36 cm.
Property of family
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ესკიზი კინოფილმისთვის „სამკაული სატრფოსათვის“
1971წ. მუყაო, შერეული ტექნიკა. 60x120 სმ.
კერძო კოლექცია
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Sketch for the movie “A Necklace for My Beloved” 
1971. Cardboard. Mixed media. 60x120 cm.
Private Collection
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ესკიზი კინოფილმისთვის „სამკაული სატრფოსათვის“
1971წ. ქაღალდი. ტუში. ფანქარი. აკვარელი. 50x80 სმ. 
კერძო კოლექცია
Sketch for the movie “A Necklace for My Beloved” 
1971. Paper. Ink. Pencil. Watercolour. 50x80 cm.
Private collection
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ესკიზი კინოფილმისთვის „სამკაული სატრფოსათვის“
1971წ. ქაღალდი. ტუში. ფანქარი. აკვარელი. 50x80 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketch for the movie “A Necklace for My Beloved” 
1971. Paper. Ink. Pencil, Watercolour. 50x80 cm.
Property of familly
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დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „სიყვარული და ვარსკვლავები“  
1972წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 60x80 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the  Operetta “Love and Stars” 
1972. Cardboard. Pencil. Watercolour. 60x80 cm.
Property of family

კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „სიყვარული და ვარსკვლავები“ 
1972წ. მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 48x36 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the Operetta “Love and Stars”
1972. Cardboard. Pencil. Watercolour. 48x36 cm.
Property of family

დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „შაითან ხიხო“
1973წ. მუყაო. გუაში. აკვარელი. 43x65 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the Operetta “Shaitan Khikho”
1973. Cardboard. Gouache. Watercolour. 43x65 cm.
Property of family

გვ. 176,177
page
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ესკიზი კინოფილმისთვის „ღამის ვიზიტი“
1974წ. ქაღალდი. ტუში. ფანქარი. აკვარელი. 47x70 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketch for the movie “Night Visit” 
1974. Paper. Ink. Pencil. Watercolour. 47x70 cm.
Property of family



- 179 -

ესკიზი კინოფილმისთვის „საქმე გადაეცემა სასამართლოს“   
1975წ. ქაღალდი. ტუში. ფანქარი. 47x70 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketch for the movie “Case Goes to Court”
1975. Paper. Ink. Pencil. 47x70 cm.
Property of family



ესკიზი კინოფილმისთვის „ამბავი აფხაზი ჭაბუკისა“
1977წ. ქაღალდი. ტუში. ტემპერა. აკვარელი. 39x71 სმ.
ოჯახის საკუთრება
Sketch for the movie “The story about the Abkhazian young man” 
1977. Paper. Ink. Tempera. Watercolour. 39x71 cm
Property of family
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ესკიზი კინოფილმისთვის „ამბავი აფხაზი ჭაბუკისა“
1977წ. ქაღალდი. ტუში. გუაში. აკვარელი. 39x70 სმ. 
კერძო კოლექცია
Sketches for the movie “The story about the Abkhazian young man” 
1977. Paper. Ink. Gouache. Watercolour. 39x70 cm.
Private collection

ესკიზი კინოფილმისთვის „ამბავი აფხაზი ჭაბუკისა“
1977წ. ქაღალდი. ტუში. გუაში. აკვარელი. 39x70 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketches for the movie “The story about the Abkhazian young man” 
1977. Paper. Ink. Gouache. Watercolour. 39x70 cm.
Property of family

„ამბავი აფხაზი ჭაბუკისა“ 
დეტალი
“The story about the Abkhazian young man” 
Detail
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ესკიზი კინოფილმისთვის „მე დავბრუნდები“
1982წ. ქაღალდი. ტუში. გუაში. აკვარელი. 60x80 სმ.
ოჯახის საკუთრება
Sketch for the movie “I Will Return”
1982. Paper. Ink. Gouache. Watercolour. 60x80 cm.
Property of family

ესკიზი კინოფილმისთვის „მე დავბრუნდები“
1982წ. ქაღალდი. ტუში. გუაში. აკვარელი. 50x85 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketch for the movie “I Will Return”
1982. Paper. Ink. Gouache. Watercolour. 50x85 cm.
Property of family

გვ. 186,187
page
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მონმარტრის ია“ 
განუხორციელებელი. მუყაო. გუაში. ტემპერა. აკვარელი. 63x48 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the play “The Violet of Montmartre” 
Unrealized. Cardboard. Gouache. Tempera. Watercolour. 63x48 cm.
Property of family
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მონმარტრის ია“ 
განუხორციელებელი. მუყაო. გუაში. ტემპერა. აკვარელი. 63x48 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the play “The Violet of Montmartre” 
Unrealized. Cardboard. Gouache. Tempera. Watercolour. 63x48 cm.
Property of family
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მონმარტრის ია“ 
განუხორციელებელი. მუყაო. გუაში. ტემპერა. აკვარელი. 60x97 სმ.  
ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the play “The Violet of Montmartre”  
Unrealized. Cardboard. Gouache. Tempera. Watercolour. 60x97 cm.
Property of family
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მონმარტრის ია“ 
განუხორციელებელი. მუყაო. გუაში. ტემპერა. აკვარელი.  41x60 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the play “The Violet of Montmartre” 
Unrealized. Cardboard.  Gouache. Tempera. Watercolour. 41x60 cm.
Property of family
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ესკიზი სპექტაკლისთვის „სინათლე“ 
განუხორციელებელი
მუყაო. ფანქარი. აკვარელი. 48x60 სმ. 
ოჯახის საკუთრება
Sketch for the play “Light” 
Unrealized 
Cardboard. Pencil. Watercolour. 48x60 cm.
Property of family
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1908
26 დეკემბერი. დაიბადა თბილისში

1926
მოეწყო თბილისის სამხატვრო აკადემიაში

1930
იძულებული გახდა დაეტოვებინა სამხატვრო აკადემია

1933-1938
ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის თეატრის მხატვარი

1936-1938
ბათუმის, ქუთაისის და ფოთის სახელმწიფო თეატრების მხატვარი

1939-1940
სოხუმის სახელმწიფო თეატრის მთავარი მხატვარი

1940-1943
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის მთავარი 
მხატვარი

1943-1958
სოხუმის დრამატული თეატრის მთავარი მხატვარი

1949-1953
აფხაზეთის მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე

1951
მიენიჭა საქართველოს სსრ ხელოვნების დამსახურებული 
მოღვაწის წოდება
თეატრების, ანსამბლებისა და გუნდების საკავშირო ფესტივალის 
ლაურეატის წოდება

1953
მიენიჭა თეატრების, ანსამბლებისა და გუნდების საკავშირო 
ფესტივალის ლაურეატის წოდება

1954
გადაეცა საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 
საპატიო სიგელი

1957
გააფორმა აფხაზეთის ხელოვნების დეკადა თბილისში

1958
იწყებს მუშაობას კინოსტუდია „ქართულ ფილმში“ დამდგმელ 
მხატვრად

1963
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრის მხატვარი

1968
საბჭოთა კავშირის კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი

1971
გადაეცა საპატიო სიგელი საქართველოში საბჭოთა 
ხელისუფლების დამყარებისა და საქართველოს კომუნისტური 
პარტიის შექმნის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 
დღესასწაულის მომზადებასა და ჩატარებაში აქტიური 
მონაწილეობისათვის

1973
გადაეცა რუსული თეატრალური საზოგადოებისა და სსრკ 
კულტურის სამინისტროს პირველი ხარისხის დიპლომი 
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ჩრდილოეთ ოსეთის დრამატული თეატრის სპექტაკლის „ჭექა-
ქუხილი„“ გაფორმებისთვის

1978
გადაეცა სსრკ ერების დრამატურგიისა და თეატრალური 
ხელოვნების III ფესტივალის პირველი ხარისხის დიპლომი 
სპექტაკლის „სანამ ურემი გადაბრუნდება“ გაფორმებისთვის

1983
30 ივლისი - გარდაიცვალა თბილისში
დასაფლავებულია მუხათგვერდის პანთეონში

1985
მოეწყო ნიკა ყაზბეგის პირველი პერსონალური გამოფენა

2008
ნიკა ყაზბეგის გამოფენა „თი-ბი-სი“ ბანკის გალერეაში

2013
გალერეა „ბაია“, გამოფენა „ნიკა ყაზბეგის შავ-თეთრი კინო“

ნიკოლოზ ყაზბეგის მიერ გაფორმებული სპექტაკლებისა და 
ფილმების ჩამონათვალი

1934
ს. მთვარაძე. მ. ჯავახიშვილის მიხედვით. „არსენა მარაბდელი“
ა. თაყაიშვილისა და ა. ყიასაშვილის დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი

1936
მ. დარბინიანი და ო. თუმანიანი. „გიქორი“. 
ა. ყიასაშვილის დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი

1937
პ. ბომარშე. „ფიგაროს ქორწინება“.  ვ. ყუშიტაშვილის დადგმა
კოტე მარჯანიშვილის სახელობის დრამატული  თეატრი
გ. მდივანი. „სამშობლო“. ა. ჩხარტიშვილის დადგმა
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი

1938
გ. თაქთაქიშვილი. „ხალხის რჩეული“. ა. ჩხარტიშვილის დადგმა
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი

1939
გ. გაბუნია. „თემურ ლენგი“. გ. გაბუნიას დადგმა 
სოხუმის სახელმწიფო თეატრი. ქართული დრამა

1940
ა. ცაგარელი. „ხანუმა“. გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
უ. შექსპირი. „ოტელო“. ს. ჭელიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა

1941
გ. ნახუცრიშვილი. „პატარა  მეომრები“. ა. თაყაიშვილის დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი
ა. კაჭკაჭიშვილი. „გაიდარი“. ა. თაყაიშვილის დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი

ა. ბრუშტეინი. „გაგრძელება იქნება“. ა. თაყაიშვილის დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი
ერთმოქმედებიანი პიესების საღამო. ა. თაყაიშვილის და 
თ. წეროძის დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი

1942
უ. შექსპირი. „რომეო და ჯულიეტა“. ა.თაყაიშვილის დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი
ერთმოქმედებიანი პიესების საღამო: „ბედაური“, „დედის ერთა“
„ფლორიდელი ბავშვი“. რეჟისორი ბ. გამრეკელი
ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის თეატრი 
პ. ტური და ლ. შეინინი. „მშობლიური მიწა“. 
ა. ჩხარტიშვილის დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი
ა. აღლაძე. „ბროლის სასახლე“. ა. ჩხარტიშვილის დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი
უ. შექსპირი. „ჭირვეულის მორჯულება“. ა. თაყაიშვილის დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი
უ. ჰაჯიბეგოვი. „არშინ მალ-ალან“. ბ. გამრეკელის დადგმა
ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის თეატრი
ნ. სტანისლავსკი და ნ. თემარხანოვი. „შურისძიება“
ა. თაყაიშვილის დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი

1943
ი.ზისკინდი და გ. კოლტუნოვი. „ოქროს გასაღები“
ბ. გამრეკელის დადგმა
ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის თეატრი
კ. გოგიაშვილი და ვ. მახვილაძე. „ვალია სოკოლოვა“
თ. წეროძის დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი
ერთმოქმედებიანი კომედიების საღამო:  „ცა და ჯოჯოხეთი“,
„აფრიკული სიყვარული“, „ჯოჯოხეთის მოციქული“. ლ. ჭედიას 
დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა

1944
შ. დადიანი. „გეგეჭკორი“. გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
კ. სიმონოვი. „მელოდე მე“. ბერტელსის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რუსული დრამა
ერთმოქმედებიანი პიესების საღამო: 
რ. ერისთავი. „პარიკმახერთან“
გ. ერისთავი. „უჩინმაჩინის ქუდი“, მ. ჩუბინიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
მ. ჯაფარიძე. „ჟამთაბერის ასული“. ს. ჭელიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ფ. კნორ. „შეხვედრა ბნელში“. ვ. მურღულიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
პ. კაკაბაძე. „ყვარყვარე თუთაბერი“. გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ნ. გერნეტი. „ალადინის ჯადოსნური ლამპარი“. ი. მდივანთან 
ერთად. გ. მიქელაძის დადგმა
თბილისის  თოჯინების  ქართული თეატრი

1945
პ. კანდელაკი. „ლევანუხოს ხმალი“. შ. მჟავანაძის დადგმა
ცხაკაიას სახელმწიფო დრამატული თეატრი
ვ. ყიფიანი. „სამეგრელოს მთავარი ლევან“
შ. მჟავანაძის დადგმა
ცხაკაიას სახელმწიფო დრამატული თეატრი
ა. ოსტროვსკი. „უმზითვო“. გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ს. შანშიაშვილი. „ხევისბერი გოჩა“. ვ. ბოჭორიშვილის დადგმა



- 196 -

სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა 
გ. ბერძენიშვილი. ა. ყაზბეგის მიხედვით. „ტირიფის ქვეშ“
გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ვაჟა-ფშაველა. „მოკვეთილი“. გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ა. ცაგარელი. „ხანუმა“. შ. ფაჩალიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა

1946
უ. შექსპირი. „მეთორმეტე ღამე“. გ. ჟურულის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ა. ოსტროვსკი. „უდანაშაულო დამნაშავენი“
გ. მრავლაძის დადგმა
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი
მ. ჯაფარიძე. „ლამპარი“. ლ. ჭედიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული  თეატრი.  ქართული დრამა
ა. კაჭკაჭიშვილი. აკ. წერეთლის მიხედვით. „ბაში-აჩუკი“
გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ს. მთვარაძე. „სახსოვარი“. გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ლ. მალიუგინი. „ძველი მეგობრები“. ი. ჭავჭანიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
მ. ჯაფარიძე. „ლამპარი“. ლ. ჭედიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა

1947
ნ. გოგოლი. „რევიზორი“. გ. ჟურულის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
დიაკოვი და პერკინი. „პირველი სიყვარული (სტუდენტები)“
ლ. ჭედიას დადგმა 
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
ს. მთვარაძე. „სურამის ციხე“. ი. ჭავჭანიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ი. მოსაშვილი. „სადგურის უფროსი“. გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
გ. გრაკოვი. ა. ფადეევის მიხედვით. „ახალგაზრდა გვარდია“
გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
დ. ანთაძე. შ. დუმბაძე. გ. ჩიქოვანი. „უბრალო ადამიანები“
ლ. ჭედიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ა. ქურდიანი. „უტუ მიქავა“. გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა

1948
ლოპე დე ვეგა. „ცეკვის მასწავლებელი“
ა. ნირვანოვის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. რუსული დრამა
ვ. კანდელაკი. „რევაზ პირველი“. შ. ინასარიძის დადგმა
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი
ლოპე დე ვეგა. „შეყვარებული ასული“. გ. იოსელიანის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
კ. გუცკოვი. „ურიელ აკოსტა“. ს. ჭელიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
ნ. ნაკაშიძე. „ვინ არის დამნაშავე“. გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
გ. გაბუნია. „ტარიელ მკლავაძე“. გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
ვ. დარასელი. „გამახარე“. გ. იოსელიანის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
ვ. გაბესკირია. „საყვარელი ეზო“. გ. იოსელიანის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
ა. მოვზონი. „კონსტანტინ ზასლონოვი“. გ. გაბუნიას დადგმა

სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
ალ. ყაზბეგი. „ქეთევან დედოფალი“. გ. იოსელიანის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
გ. შატბერაშვილი. „რკინის პერანგი“. გ. ვასაძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
შ. დადიანი. „ნაპერწკლიდან“. ს. ჭელიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. „ნაცარქექია“
ლ. ჭედიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ონორე დე ბალზაკი. „დედინაცვალი“. ს. ჭელიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ჟ. მოლიერი. „სკაპენის ოინები“. შ. ფაჩალიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  რუსული დრამა

1949
ალ. ყაზბეგი. „ქეთევან დედოფალი“. გ. იოსელიანის დადგმა
ა. მესხიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი
კ. მეძველაია. „მთების საიდუმლო“. ვ. ქუთათელაძის დადგმა
ა. მესხიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი
ი. მოსაშვილი. „ჩაძირული ქვები“. დ. ანთაძის დადგმა
ა. მესხიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი
ა. სუმბათაშვილი. „ღალატი“. ს. ჭელიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
უ. ჰაჯიბეგოვი. „არშინ მალ-ალან“. ს. ჭელიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ა. მესხი. „გაზაფხული საკენში“. ს. ჭელიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
კ. სიმონოვი. „უცხო აჩრდილი“. ს. ჭელიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
უ. შექსპირი. „აურზაური არაფრის გამო“. ს. ჭელიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
უ. შექსპირი. „ოტელო“. ს. ჭელიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა
უ. ჰაჯიბეგოვი. „არშინ მალ-ალან“. შ. ფაჩალიას დადგმა. 
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  რუსული დრამა
ვ. პატარაია. „უჩა უჩარდია“. შ. ფაჩალიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  რუსული დრამა
შ. ფაჩალია. „სალუმან“. შ. ფაჩალიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  რუსული დრამა
კ. გუცკოვი. „ურიელ აკოსტა“. დ. ანთაძის დადგმა 
კ. მარჯანიშვილის დადგმის მიხედვით
ა. მესხიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო თეატრი

1950
ბ. ლავრენიოვი. „ამერიკის ხმა“. ა. გამსახურდიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
მ. მრევლიშვილი. „ხარატაანთ კერა“. ა. ვერულეიშვილთან 
ერთად. ს. ჭელიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
კ. გოლდონი. „სასტუმროს დიასახლისი“
ა. გამსახურდიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
კ. ბუაჩიძე. „ფაქიზი განცდები“. ა. გამსახურდიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
კ. ბუაჩიძე. „ფაქიზი განცდები“. შ. ფაჩალიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  რუსული დრამა
რ. შერიდანი. „ჭორიკანობის სკოლა“ (ავსიტყვაობის სკოლა)
ს. ჭელიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა

1951
ი. ბურიაკოვსკი. „პრაღა მაინც ჩემია“. ა. გამსახურდიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ც. სოლოდარი. „მარსელელი ბიჭი“. გ. ვასაძის დადგმა
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სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ი. ჭავჭანიძე. „თბილისელი ქალიშვილი“
ა. გამსახურდიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა

1952
ნ. გოგოლი. „ქორწინება“. ა. გამსახურდიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა

1953
კ. მიუფკე. „ხვალინდელი დღე ჩვენი იქნება“. გ. ვასაძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ვ. როზოვი. „მისი მეგობრები“. ლ. ჭედიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ს. კლდიაშვილი. „დაბრუნება“. გ. ვასაძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ს. კლდიაშვილი. „დღესასწაული საკრეულაში“
ლ. ჭედიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
გ. გაბუნია. „მზის ამოსვლის წინ“.  ა. აგრბას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა

1954
ვ. მინკო. „გვარს ნუ დავასახელებთ“. ს. ჭელიძის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ბ. ბალაბანი და ვ. სობკო. „ასი მილიონი“. დადგმა გ. პატარაიასი
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ფ. შილერი. „ვერაგობა და სიყვარული“. ლ. ჭედიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
ა. მაკავონოკი. „ქვები ღვიძლში“. ა. აგრბას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა
შ. ფაჩალია. „გუნდა“. ა. აგრბას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა

1955
უ. შექსპირი. „ოტელო“. ა. აგრბასა და შ. ფაჩალიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა
გ. ნახუცრიშვილი და დ. ცხაკაია. ი. ჭავჭავაძის მიხედვით 
„გლახის ნაამბობი“ გ. ჟურულის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
ვ. სობკო. „კაპიტანი კორშუნი“. ო. გვიჩიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
ი. მოსაშვილი. „გზა მომავლისა“. გ. ჟურულის დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
ო. უაილდი. „პადუანელი ჰერცოგინია“ (პადუის დედოფალი)
ლ. ჭედიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
ლ. ქიაჩელი. „ტარიელ გოლუა“. გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
კ. სიმონოვი. „ამბავი ერთი სიყვარულისა“. ა. აგრბას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა
ბ. ბალაბანი და ვ. სობკო. „ასი მილიონი“. შ. ფაჩალიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა
გ. გულია. „შავი სტუმრები“. ა. აგრბას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა

1956
უ. შექსპირი. „ოტელო“. ლ. ჭედიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
ნ. პაპასკირი. „თემირი“. შ. ფაჩალიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა
გ. გაბუნია. „სტუმრები გმირ ოტელოსთან“
გ. გაბუნიას საბენეფისო სანახაობა. ლ. ჭედიასა და 
გ. გაბუნიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა

ვ. გაბესკირია. „გაზაფხულის დილა“. ი. კაკულიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
ს. მთვარაძე. „სურამის ციხე“. ლ. ჭედიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
მ. ლაკერბაი. „დანაყაია“. ა. აგრბას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა
ე. ლასურია. „კბილის ტკივილი“. შ. ფაჩალიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა
ა. სუმბათაშვილი. „ღალატი“. შ. ფაჩალიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა

1957
ი. ჭავჭანიძე და ბ. ცენტერაძე. „მამლუქი“. ი. კაკულიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
მ. ლაკერბაი. „დანაყაია“.ი. კაკულიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
კ. გოლდონი. „ორი ბატონის მსახური“
ლ. მირცხულავას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
ა. კორნეიჩუკი. „ესკადრის დაღუპვა“
გ. ლორთქიფანიძის დადგმა
კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი
გ. ნახუცრიშვილი. „წიწამური“. გ. ჟურულის დადგმა
კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო  თეატრი
ს. ობრაზცოვი და ს. პრეობრაჟენსკი. „დიდი ივანე“
გ. მიქელაძის დადგმა
თბილისის  თოჯინების  ქართული თეატრი

1958
შ. ჭკადუა. „ვინ არის ჩვენს შორის ყრუ“. ა. აგრბას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა
ა. აივაზიანი. „გვიან და ბედნიერად“. ბ. გამრეკელის დადგმა
ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის თეატრი
პ. ჯაკომეტი. „დამნაშავის ოჯახი“. შ. ფაჩალიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. აფხაზური დრამა
ხ. ვუოლიოკი. „ქვის ბუდე“. ი. კაკულიას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქართული დრამა
გ. პეტროვი. „მშვიდობის კუნძული“. დ. მირცხულავას დადგმა
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.  ქართული დრამა
დ. ჯალაღონია. „მამლაყინწას თავგადასავალი“
გ. მიქელაძის დადგმა
თბილისის  თოჯინების  ქართული თეატრი
ა. შავერზაშვილი. „აღლუმი“. ბ. გამრეკელის დადგმა
ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის თეატრი

1960
ა. პრავდინა. „სიცოცხლის ყვავილი“. გ. მიქელაძის დადგმა
თბილისის  თოჯინების  ქართული თეატრი
ონორე დე ბალზაკი. „დედინაცვალი“. გ. აბრამიშვილის დადგმა
გ. ერისთავის სახელობის გორის სახელმწიფო თეატრი

1961
გ. ლანდაუ. „ფიფქიას სკოლა“. შ. ცუცქირიძის დადგმა
თბილისის  თოჯინების  ქართული თეატრი
ა. კერესელიძე. „ჯაზომანია“. ბ. გამრეკელის დადგმა
ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის თეატრი
ვ. შალიკაშვილი. „უნიადაგონი“. ვ. მჭედლიძის დადგმა
შ. დადიანის სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო  თეატრი

1962
ვ. კანდელაკი. „მაია წყნეთელი“. ი. გვინჩიძის და 
მ. ვახნიანსკის დადგმა
თბილისის  მოზარდ მაყურებელთა  რუსული თეატრი
ე. პიდოდი და ე. ჩერნიაკი. „ბედნიერი ჟანი“
გ. მიქელაძის დადგმა
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გ. ნახუცრიშვილი და ლ. ესაკია 
ი. ჭავჭავაძის მიხედვით „გლახის ნაამბობი“
თ. აბაშიძის დადგმა
ი. ჭავჭავაძის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო თეატრი

1963
ე. მინი და ა. მინჩკოვსკი. „პუერტო სორიდოს ალი“
ვ. ვოლგუსტის დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა  რუსული თეატრი
კ. გოლდონი. „სასეირო შემთხვევა“. მ. ვახნიანსკისა და 
ლებედევას დადგმა
თბილისის  მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი
ვ. კოროსტილიოვი. „ვოვკა პლანეტაზე აილმეზ“
ვ. ვოლგუსტის დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი
ა. მორეტი. „ცოცხალი პორტრეტი“. თ. აბაშიძის დადგმა
თბილისის  მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი

1966
დ. თაქთაქიშვილი. „სალხინობელი“. ბ. გამრეკელის დადგმა
ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის თეატრი
დ. მოდუნიო. „შავი ურჩხული“. უ. დარჩიას დადგმა
ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის თეატრი
ე. მაღლაძე და ს. ვაჩნაძე. „შორეული წინაპრები“
ს. ვაჩნაძის დადგმა
ცხინვალის კ. ხეთაგუროვის სახელობის  სახელმწიფო  თეატრი. 
ქართული დასი

1967
ლ. ალექსიძე. „არსენა ჯორჯიაშვილი“. ვ. ვოლგუსტის დადგმა
თბილისის  მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი
კ. გოგიაშვილი. „ბაქია“. ს. ვაჩნაძის დადგმა
ქუთაისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

1968
რ. პოდოგინი. „წითურა“ (ნუ გეჩქარებათ სიცილი)
შ. გაწერელიას დადგმა
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი

1969
ე. ჩერნიაკი და ე. ტილოდი. „გიული და თაზოლანი“
გ. მიქელაძის დადგმა
თბილისის თოჯინების ქართული თეატრი
ა. გაიდარი. „რ.ვ.ს.“ თ. შონიას დადგმა
თბილისის  მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი
ე. შვარცი. ჰ. ანდერსენის მიხედვით. „თოვლის დედოფალი“
თ. აბაშიძის დადგმა 
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი
გ. ნახუცრიშვილი და ბ. გამრეკელი. „ზღაპარი მამაცი კიკილას 
შესახებ“. ნ. ჭონიშვილის დადგმა
ომსკის დრამატული თეატრი

1970
გ. ნახუცრიშვილი. „ნაცარქექია“. ნ. ჭონიშვილის დადგმა
ომსკის დრამატული  თეატრი
კ. გუცკოვი. „მოლიერის ცხვირსახოცი“
ი. კოპიტმანის დადგმა
ომსკის დრამატული  თეატრი

1971
ვ. იაკაშვილი. „ციხის ხევის საიდუმლო“
შ. ჩერქეზიშვილის დადგმა
შ. დადიანის სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო  თეატრი

გ. გოგელაშვილი. „ირმისა“. დ. კობახიძის დადგმა
ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის თეატრი

1972
ვ. ესმანი და ვ. როკორინი. „სიყვარული და ვარსკვლავები“
ბ. გამრეკელის დადგმა
ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის თეატრი
ს. ობრაზცოვი და ს. პრეობრაჟენსკი. „დიდი ივანე“
გ. მიქელაძის დადგმა
თბილისის  თოჯინების  ქართული თეატრი
ე. ურუიმანოვა. "სანიათი". 
ვ. კაიროვის და უ. მინდიაშვილის დადგმა
ცხინვალის  კ. ხეთაგუროვის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
ოსური დასი
ვ. გაგლოევი. "თქმულება დედაზე". ვ. კაიროვის დადგმა
ცხინვალის  კ. ხეთაგუროვის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
ოსური დასი

1973
ა. კურგატნიკოვი. „აბა რას აირჩევ შენ“. ვ. ვოლგუსტის დადგმა
თბილისის  მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრი
გ. ნახუცრიშვილი და ჯ. ქარჩხაძე. „შაითან ხიხო“
ბ. გამრეკელის დადგმა
ვ. აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიის თეატრი
ვ. დოლიძე. „ქეთო და კოტე“. შ. ბადალ-ბეილის დადგმა
ბაქოს მუსიკალური კომედიის  თეატრი
ა. ოსტროვსკი. „ჭექა-ქუხილი“. გ. ხუგაევის დადგმა
ჩრდილოეთ ოსეთის სახელმწიფო დრამატული  თეატრი

1977
ო. იოსელიანი. „სანამ ურემი გადაბრუნდება“
ე. გედევანიშვილის დადგმა 
ომსკის დრამატული  თეატრი
ო. ნეჩაევა და გ. ვლადიჩევა. „მშვენიერი ვასილისა“
ნ. ჭონიშვილის დადგმა
ომსკის სახელმწიფო დრამატული  თეატრი
ვ. დოლიძე. „ქეთო და კოტე“. გ. ჩერქეზიშვილის დადგმა
სვერდლოვსკის სახელმწიფო დრამის თეატრი

განუხორციელებელი დადგმები

1933
„რომეო და ჯულიეტა“. კ. მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო დრამატული  თეატრი

1965წ.
„სინათლე“. თბილისის თოჯინების  ქართული თეატრი

1970
„მონმარტრის ია“. სვერდლოვსკის სახელმწიფო  თეატრი

1970
„რომეო და ჯულიეტა“. ომსკის დრამატული  თეატრი
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კინო - ტელე ფილმები

1959
„ნინო“. სცენარის ავტორი ვ. ჭანკვეტაძე. რეჟისორი  ლ. ესაკია

1960
„პაპა გიგია“. სცენარის ავტორები: გ. ჩიქოვანი, ი. კროტკოვი. 
რეჟისორი  ზ. გუდავაძე

1962
„თხუნელა“. სცენარის ავტორი ო. ჩიჯავაძე
რეჟისორი შ. მარტაშვილი
„ორიენტაცია სივრცეში“. რეჟისორი  დ. აბაშიძე

1964
„ყინულოვანი ციხე-სიმაგრე“. რეჟისორი  მ. ალშანსკაია
„ჯარისკაცის მამა“. სცენარის ავტორი ს. ჟღენტი
რეჟისორი  რ. ჩხეიძე

1966
„შეხვედრა წარსულთან“. სცენარის ავტორი და რეჟისორი 
ს. დოლიძე

1967
„ქალაქი ადრე იღვიძებს“. სცენარის ავტორები 
ს. დოლიძე და რ. ებრალიძე. რეჟისორი  ს. დოლიძე

1969
„მოლოდინი“. სცენარის ავტორები: ლ. აბაშიძე, გ. ხუხაშვილი, 
კ. პიპინაშვილი და შ. მანაგაძე.
რეჟისორები  შ. მანაგაძე და ნ. მანაგაძე

1971
„სამკაული სატრფოსათვის“. სცენარის ავტორები: თ. მელიავა, 
თ. აბულაძე, ა. აბუ-ბაქარი. რეჟისორი  თ. აბულაძე

1972
„ჩარი რამა“. სცენარის ავტორები: გ. ბადრიძე, ნ. სანიშვილი. 
რეჟისორი  ნ. სანიშვილი

1974
„ღამის ვიზიტი“. სცენარის ავტორები: ა. ვაინერი, გ. ვაინერი. 
რეჟისორი  ნ. სანიშვილი

1975
„საქმე გადაეცემა სასამართლოს“. სცენარის ავტორი ა. ჩხაიძე. 
რეჟისორი  ვ. კვაჭაძე

1977
„ფედია“. სცენარის ავტორი რ. ჭეიშვილი
რეჟისორი ყ. მგელაძე.
„ამბავი აფხაზი ჭაბუკისა“. სცენარის ავტორები: 
ლ.  გვაზავა-სანიძე, რ. ებრალიძე და ა. ჟღენტი 
რეჟისორი ა. ჟღენტი.

1979
„მეცამეტე გოჭი“. სცენარის ავტორი ს. ჟღენტი
რეჟისორი  რ. ჭარხალაშვილი

1982
„მე დავბრუნდები“. სცენარის ავტორები მ. თავაძე და ს. კვაჭაძე 
რეჟისორი მ. თავაძე
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