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წინასიტყვაობა

წლე ულს და ბა დე ბის 80 წლის თა ვი შე უს რულ დე ბო და ცნო ბილ ქარ თ ველ ხე ლო ვანს, ფერ მ წერს, 
გრა ფი კოსს, თე ატ რი სა და კი ნოს მხატ ვარს, მო ნუ მენ ტა ლის ტ - დე კო რა ტორს ნი კო ლოზ (კოკა) 
 იგ ნა ტოვს. მი სი სა ხე ლის გას წ ვ რივ იმ დე ნი ღირ სე უ ლი ტი ტუ ლი და ჯილ დო ა, რომ ერთს კი არა, რამ
დე ნი მე ღირ სე ულ ხე ლო ვანს ეყო ფო და თავ მო სა წო ნებ ლად. მათ გან საკ მა რი სია  სა ქარ თ ვე ლოს სა
ხალ ხო მხატ ვ რის წო დე ბა და შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის პრე მი ის ლა უ რე ა ტო ბა აღ ვ ნიშ ნოთ. 

ძნე ლია შე ა ფა სო ამ შე მოქ მე დის გან სა კუთ რე ბუ ლი წვლი ლი ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე
ბა ში. ამ მხრივ გა მორ ჩე უ ლი ად გი ლი უკა ვია მის ღვაწლს ეროვ ნუ ლი თე ატ რის მხატ ვ რო ბის თვი სებ
რი ვად ახალ და  მა ღალ სა ფე ხურ ზე აყ ვა ნის საქ მე ში. სწო რედ ამი ტო მაც ლო გი კუ რი იყო, რომ სა
ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის ცნო ბი ლი გა მო ცე მის – „თეატრის მხატ ვ რე ბის“ VI ტო მი  კო კა 
იგ ნა ტო ვის შე მოქ მე დე ბას და ეთ მო. ჩვენს მუ ზე უმ ში მხატ ვ რის 100-მდე ნა მუ შე ვა რია და ცუ ლი და 
იგი სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი კო კა იგ ნა ტო ვის ნა მუ შევ რე ბის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 
მას შ ტა ბუ რი  კო ლექ ცი ა ა. 

კო ლექ ცი ა ში შე მა ვა ლი ნა მუ შევ რე ბის ზე და პი რუ ლი დათ ვა ლი ე რე ბაც კი საკ მა რი სია იმის გა საც
ნო ბი ე რებ ლად, თუ რა დი დი შე მოქ მე დე ბი თი ენერ გია ჩა დო მხატ ვარ მა ყო ვე ლი კოს ტი უ მის, დე კო
რა ცი ის, ეს კი ზი სა თუ თე ატ რი სა და კი ნო ა ფი შის შექ მ ნა ში. 

ჩვენს კა ტა ლოგ ში, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, თით ქ მის სრუ ლად შე ვი და მუ ზე უმ ში არ სე ბუ ლი შე მოქ მე დე
ბი თი მა სა ლა. აქ ვე ვსარ გებ ლობთ შემ თხ ვე ვით და გან სა კუთ რე ბულ მად ლო ბას ვუხ დით მხატ ვ რის 
ქა ლიშ ვილს, პუბ ლი ცისტ ქე თე ვან იგ ნა ტო ვას, რო მელ მაც მოგ ვა წო და უნი კა ლუ რი ფო ტო მა სა ლა 
და უშურ ვე ლად გვეხ მა რე ბო და კა ტა ლო გის შექ მ ნის პრო ცეს ში.

გა მო ცე მა და ფი ნან სე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ როს მხარ
და ჭე რით. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვართ, „თეატრის მხატ ვ რე ბის“ სე რი ის მკითხ ვე ლი ახალ კა ტა ლოგ ში 
ბევრ სა ინ ტე რე სოს აღ მო ა ჩენს კო კა იგ ნა ტო ვის შე მოქ მე დე ბის შე სა ხებ.

გიორგი კალანდია
ხელოვნების სასახლის დირექტორი, პროფესორი
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Introduction

80 years have passed since the birth of eminent Georgian artist, theatre painter and monumentalist - 
Nikoloz (Koka) Ignatov.

It is difficult to estimate the contribution of the painter to the development of Georgian art - in this 
regard we can distinguish his merit in the National Theater painting. That is why it was logical to have the 
6th volume of the Art Palace’s famous publication ‘Theater Painters’ dedicated to Koka Ignatov’s works.

With more than 100 of his works, the Art Palace of Georgia preserves one of the largest state-owned 
collections of Ignatov. Even one glance is enough to see what great inspiration and energy the artist 
has put into every costume, decoration sketch or theatrical playbill. This catalogue comprises almost 
all his creative works as preserved in the museum. We would like to express our gratitude to the artist's 
daughter - Ketevan Ignatova, who has provided us with unique photo materials and has diligently helped 
us in the working process.

This catalogue was prepared with the support of the Ministry of Culture and Monument Protection of 
Georgia. We believe in this new volume of ‘Theater Painters’, readers will discover many interesting 
details regarding Koka Ignatov's creativity.

        George Kalandia 
Director of the Art Palace of Georgia, Professor



ნიკოლოზ (კოკა) იგნატოვის შემოქმედება

ძვე ლი ზე მე ლი დან ზან დუ კე ლის ქუ ჩის აღ მართს რომ აუყ ვე ბი, ერ თ -ერ თი კედ ლის უკან ძვე ლე ბურ ორ სარ თუ ლი ან 
სახლს მოჰ კ რავ თვალს, რომ ლის ეზო ში მა ღა ლი, „ტანადი“ პალ მა ხა რობს. ეს პალ მა ამ ეზოს გან ს ხ ვა ვე ბულ ხა სი ათს 
სძენს, რო მელ საც დღეს მო ნატ რე ბის ელ ფე რი დაჰ კ რავს. არე მა რე კი ისე თი ვე ლა მა ზი ა, რო გო რიც მა შინ იყო, თუნ დაც ამ 
15 წლის წინ, რო ცა ამ ეზო ში მი სი პატ რო ნი და ა ბი ჯებ და, მაგ რამ... 

კო კა – ასე ეძახ დ ნენ თბი ლის შიც და ყველ გან ნი კო ლოზ იგ ნა ტოვს. კო კა – ამით ყვე ლა ფე რი ნათ ქ ვა მი ა! ამა ში იგუ ლის
ხ მე ბა არაჩ ვე უ ლებ რი ვი პი როვ ნე ბაც და გე ნი ა ლუ რი შე მოქ მე დიც. მოხ დე ნი ლი გა რეგ ნო ბის, ჭა ღა რა თმით და დი დი, მეტყ
ვე ლი, მუ დამ ან თე ბუ ლი თვა ლე ბით... იგი იყო და არის მრა ვა ლი თა ო ბის კერ პი. ზოგს, ხიბ ლავ და რო გორც პი როვ ნე ბა, 
ზოგ საც – რო გორც შე მოქ მე დი, თუმ ცა ეს ნამ დ ვი ლი ინ ტე ლი გენ ტი, ღვთით ბო ძე ბუ ლი ნი ჭით აღ სავ სე ხე ლო ვა ნი თა ვის 
თავ ში ყვე ლა საწყისს აერ თი ა ნებ და. მი სი ცხოვ რე ბა – ეს ნი ჭი ე რე ბის და უს რუ ლე ბე ლი, და უ ო კე ბე ლი ზე ი მი იყო და შენც 
მი სი ხე ლოვ ნე ბის მშვე ნი ე რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ამ დღე სას წა უ ლის მო ზი ა რე ხდე ბო დი.

მი სი სახ ლი დან, რო მე ლიც ამავ დ რო უ ლად სა ხე ლოს ნოც გახ ლ დათ, ქა ლა ქის ცალ კე უ ლი ფრაგ მენ ტე ბი მო ჩანს. ქა ლა ქი
სა, რო მელ ზეც  მხატ ვა რი უზო მოდ იყო შეყ ვა რე ბუ ლი და ხოტ ბას ას ხამ და. მის ტი ლო ებ ში ჩაქ სო ვი ლია თბი ლის  ქა ლა ქის 
გა ნუ მე ო რებ ლო ბა, ემო ცი უ რი გან ც და, მრა ვალ ხ მი ა ნი და მრა ვალ ფე რი ა ნი კო ლო რი ტუ ლო ბა, რა საც ვე რა ფე რი შე ედ რე
ბა. ეს ის თბი ლი სი ა, რო მე ლიც ჩვენ და სა უ ბე დუ როდ, დღეს მხო ლოდ მო გო ნე ბებ ში თუ არ სე ბობს.

კო კა იგ ნა ტო ვის შე მოქ მე დე ბა ში თით ქოს მთე ლი ძვე ლი თბი ლი სის ყო ფა გვი ცოცხ ლ დე ბა თვალ წინ. 
მი სი პო ე ტუ რო ბა მა გი უ რი ა. მა ყუ რე ბე ლი, დამ თ ვა ლი ე რე ბე ლი რე ა ლუ რად აღიქ ვამს დე და ქა ლა ქის რიტმს, მის სი ცოცხ

ლეს, მის სუნ თ ქ ვას. თა ვი სუ ფა ლი, გან ტ ვირ თუ ლი ფრე ნის გან ც და ამ ზღაპ რის თა ნა მო ნა წი ლედ გხდის.
კო კა იგ ნა ტო ვი ის მხატ ვა რი ა, რო მელ მაც თა ვის თა ნა მო აზ რე ებ თან ერ თად შეც ვა ლა და შექ მ ნა ახა ლი ეპო ქა. მე ტიც, 

მან აღ მო ა ჩი ნა ახა ლი სამ ყა რო – გან ზო გა დე ბუ ლი, მას შ ტა ბუ რი, აბ ს ტ რაქ ტუ ლი, მო ნუ მენ ტუ რი. თი თო ე ულ მის ნა მუ შე ვარ ში 
მძლავ რად ნა ცი ო ნა ლუ რი, ქარ თუ ლი საწყი სე ბია გა მო აშ კა რა ვე ბუ ლი, რაც გა სა ო ცარ „ფოლკლორულობასა“ და ბუ ნებ რი
ო ბას სძენს მის ხე ლოვ ნე ბას. 

კო კა იგ ნა ტო ვის მხატ ვ რო ბა ფე რა დოვ ნე ბის გას ხი ვოს ნე ბუ ლი ზე ი მი ა, თუმ ცა რიგ შემ თხ ვე ვა ში მო ნოქ რო მუ ლი და სი
სა და ვის, ში ნა გა ნი და ძა ბუ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. ერ თა დერ თი ლო გი კა, რო მელ საც მხატ ვა რი მიყ ვე ბა, ფე რი და ხა ზი ა. ეს 
მხატ ვ რუ ლი ძი ე ბა, რო მე ლიც ფორ მის შეგ რ ძ ნე ბი დან იწყე ბა, შემ დ გომ ში გა და დის მის სიღ რ მი სე ულ წვდო მა ში, მის ში ნა არ
ს სა და პლას ტი კუ რო ბა ში. ეს ანა ლი ზია და სინ თე ზი, გა დას ვ ლა “სახვითიდან“ კონ ცეპ ტუ ა ლუ რო ბა ში. ლა კო ნიზ მი, დახ ვე წი
ლო ბა, დე კო რა ტი უ ლო ბა, სტრუქ ტუ რუ ლო ბა,  ძლი ე რი ეროვ ნუ ლო ბა გა მო არ ჩევს მას თა ვი სი თა ო ბის მხატ ვარ თა შო რის.

კო კა იგ ნა ტოვ მა, ისე ვე რო გორც მის მა ერ თ -ერ თ მა პე და გოგ მა, გა მო ჩე ნილ მა მხატ ვარ მა და გრა ფი კოს მა სერ გო ქო ბუ
ლა ძემ, თა ვი სი ნი ჭი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის თით ქ მის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით გა მო ავ ლი ნა. 

ხე ლო ვა ნის მრა ვალ მ ხ რი ვი შე მოქ მე დე ბა მო ი ცავს სხვა დას ხ ვა სფე როს. იგი ერ თი ა ნი წარ მა ტე ბით ქმნი და დაზ გუ რი ფერ
წე რი სა და გრა ფი კის, მო ნუ მენ ტურ - დე კო რა ტი უ ლი ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შებს, ილუს ტ რა ცი ებს, მუ შა ობ და თე ატ რ სა და კი ნო ში.

წლე ბის გან მავ ლო ბა ში შე მოქ მედ მა არა ერ თი დრა მა ტუ ლი, სა ო პე რო და სა ბა ლე ტო სპექ ტაკ ლი გა ა ფორ მა სა ქარ თ ვე
ლო ში და მის ფარ გ ლებს გა რეთ.

მი სი არ ტის ტუ ლო ბა, სწრაფ ვა დე კო რა ტი უ ლო ბის, ფოლ კ ლო ლუ რი საწყი სის წარ მო ჩე ნის კენ თე ატ რ ში სრუ ლი სა ხით 
გა მოვ ლინ და. კო კა, რო გორც ახა ლი მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბის მა ტა რე ბე ლი, ქა რიშ ხა ლი ვით შე მო იჭ რა ხე ლოვ ნე ბის ამ ჟან რ
ში და მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი გან სა კუთ რე ბუ ლი, ორი გი ნა ლუ რი შე მოქ მე დე ბი თი აზ როვ ნე ბა თა ვი სე ბუ რი ენერ გი უ ლი 
მუხ ტით გა მო ავ ლი ნა.

კო კა იგ ნა ტო ვი თე ატ რ შიც ფერ მ წე რი- მო ნუ მენ ტა ლის ტი ა. მი სი დე კო რა ცი ე ბი გრა ფი კუ ლად მკა ფი ო ა, ფორ მით პლას ტი
კუ რი და მძლავ რი.

პე რი ო დი, რო ცა კო კა იგ ნა ტო ვი იწყებს თე ატ რ ში მოღ ვა წე ო ბას, დიდ გარ და ტე ხას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. ეს იყო 
დრო, რო დე საც თხრო ბით -ი ლუ ზო რულ დე კო რა ცი ებს სპექ ტაკ ლ ში პი რო ბი თი ხა სი ა თის გა ფორ მე ბა ჩა ე ნაც ვ ლე ბო და. შე
სა ბა მი სად, თე ატ რის მხატ ვ რო ბას ენი ჭე ბა არა მარ ტო დე კო რა ტი უ ლი და ში ნა არ სობ რი ვი ფუნ ქ ცი ა, არა მედ სცე ნოგ რა ფი  
სპექ ტაკ ლის კონ ცეფ ცი ის უშუ ა ლო თა ნა ავ ტო რი ხდე ბა. იბა დე ბა „მეტაფორა“ – „მხატვრის თე ატ რი“.

ახალ გაზ რ და კო კამ სა ზო გა დო ე ბის ყუ რადღე ბა სა დიპ ლო მო ნა მუ შევ რის შექ ნის თა ნა ვე მი იპყ რო. მი სი დე კო რა ცი ე ბი 
 ფე დე რი კო გარ სია ლორ კას „სისხლიანი ქორ წი ლის თ ვის“ აბ სო ლუ ტუ რად ახ ლე ბუ რად წარ მოჩ ნ და. ამ გა ფორ მე ბის ლა
კო ნიზ მ ში, მის პი რო ბით ხა სი ათ ში თით ქოს და აბ ს ტ რაქ ცი ულ, თუმ ცა სა ხა სი ა თო ფორ მის მო ძი ე ბა ში იქ მ ნე ბო და და უ ვიწყა
რი ეს პა ნუ რი გა რე მო და მზით გამ თ ბა რი ეს პა ნე თის ატ მოს ფე რო.

ამ სპექ ტაკლს მოჰ ყ ვა სხვა მრა ვა ლი. სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნის „სიბრძნე სიც რუ ი სა“, გა გა ნა ხუც რიშ ვი ლის „ჭინჭრაქა“, 
არ ჩილ და კარ ლო სუ ლა კა უ რე ბის „სალამურა“, მო ლი ე რის „გააზნაურებული მდა ბი ო“, ფა ლი კის „ორესტეა“, ბა ხის 
„ჩაკონა“, ლე ონ კა ვა ლოს „ჯამბაზები“, ბი ძი ნა კვერ ნა ძის „ქორეოგრაფიული ეტი უ დე ბი“...

ეს კი ზებ ში გა სა ო ცა რი სი ზუს ტით იგ რ ძ ნო ბა მხატ ვ რის მი ერ სტი ლის აღ ქ მა, რო გორც სპექ ტაკ ლის ღერ ძი სა. ყვე ლა წარ
მოდ გე ნას მან თა ვი სე ბუ რი გა სა ღე ბი მო არგო და ყველ გან არაჩ ვე უ ლებ რი ვი სიმ ძაფ რით წარ მო ად გი ნა დრა მა ტურ გი უ ლი 
ნა წარ მო ე ბის ეპო ქა, ეროვ ნუ ლო ბა, ხა სი ა თი.
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რიგ სპექ ტაკ ლებ ში სცე ნოგ რა ფი უ ლი გა დაწყ ვე ტა სცე ნის სიღ რ მე ში გან ლა გე ბუ ლი ფერ წე რუ ლი პა ნოს სა ხით არის წარ
მოდ გე ნი ლი, სა დაც ნა ცი ო ნა ლუ რი ყო ფის გან ზო გა დე ბუ ლი სამ ყა როა გა მო სა ხუ ლი. ასეთ ნა მუ შევ რებ ში კო კა იგ ნა ტო ვი 
გან სა კუთ რე ბუ ლად ფე რა დო ვა ნია და ჟღე რა დი. მი სი კოს ტი უ მე ბი კი სა ერ თო ფერ წე რულ „ფეერიულობას“ კი დევ უფ რო 
ამ ძაფ რებს. სა ხა სი ა თო დე ტა ლე ბით მომ ზა დე ბულ კოს ტი უ მებს მე ტი კონ კ რე ტუ ლო ბა შე მო აქვს სპექ ტაკ ლ ში.

სა ბა ლე ტო სპექ ტაკ ლე ბის თ ვის შეს რუ ლე ბულ ეს კი ზებ ში მხატ ვა რი ცეკ ვის დი ნა მი კა სა და სხე უ ლის პლას ტი კუ რო ბას უს
ვამს ხაზს. აქ ის თით ქოს უფ რო კლა სი კუ რი ფერ წე რის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ კომ პო ზი ცი უ რი ელე მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბას 
მი მარ თავს.

ძა ლი ან დახ ვე წი ლია და ჰა ე რო ვა ნი მო ლი ე რის პი ე სის გა ფორ მე ბა, რო მელ საც არის ტოკ რა ტი უ ლო ბა და ერ თ გ ვა რი 
ირო ნი უ ლო ბაც ახა სი ა თებს.

აბ სო ლუ ტუ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია ხე ლო ვა ნი კლა სი კუ რი ტრა გე დი უ ლი ნა წარ მო ე ბის წა კითხ ვი სა და მი სი მხატ ვ რუ ლი 
გა დაწყ ვე ტი სას. აქ სრუ ლი სა ხით ვლინ დე ბა კო კა იგ ნა ტო ვის ხელ წე რის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი მო ნუ მენ ტა ლიზ მი, ლა კო
ნიზ მი და აბ ს ტ რა გი რე ბა. დე კო რა ცი ის ელე მენ ტე ბი წარ მოჩ ნ დე ბი ან რო გორც სახ ვით - პ ლას ტი კუ რი, მა ტე რი ა ლურ - საგ ნობ
რი ვი პერ სო ნა ჟე ბი, რომ ლე ბიც სპექ ტაკ ლის მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მომ სახ ვე ლო ბით ელე მენ ტე ბად იქ ცე ვა  და სცე ნოგ რა ფი უ
ლი ხა ტე ბის სიმ ბო ლო ე ბის როლს ას რუ ლებს. მო ნოქ რო მუ ლო ბა აძ ლი ე რებს სპექ ტაკ ლის დრა მა ტულ და ძა ბუ ლო ბას და 
ტრა გი კუ ლი გარ და უ ვა ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბას აღ ვი ვებს. აქ სცე ნა გა ი გი  ვე ბუ ლია  სამ ყა როს თან, სა დაც ბო რო ტე ბა სუ ფევს და 
მო ღა ლა ტე უგუ ნურ ადა მი ან თა ად გილ სამ ყო ფელს წარ მო ად გენს.

ზოგ შემ თხ ვე ვა ში სცე ნოგ რა ფი მი მარ თავს სკულ პ ტუ რუ ლი ფორ მის სცე ნოგ რა ფი უ ლი „პერსონაჟების“ გა მო ყე ნე ბას.  
სპექ ტაკლ „ჭინჭრაქაში“ სცე ნა ზე გა მო სა ხუ ლია ხე, რო გორც სიმ ბო ლო, ხა ტი.  „სიცოცხლის ხე“, რო მელ ზე დაც ერ თი მე ო
რის მი ყო ლე ბით იზ რ დე ბო და ორი კომ პო ზი ცი ა: ფი გუ რა ლუ რი –  პერ სო ნა ჟე ბი გან ლა გე ბუ ლი ამ მწვა ნე უშ ვე ლე ბელ ღე
რო ში და არ ქი ტექ ტუ რუ ლი – შუა სა უ კუ ნე ე ბის ცი ხე- კოშ კი. ორი ვე ვე ე ბერ თე ლა ჯა დო ქარს ეჭი რა, რომ ლის სა ხე ხის ქერ ქ ზე 
იხა ტე ბო და ორ კოშკს შო რის. გა ფორ მე ბის ასე თი პრინ ცი პი ფოლ კ ლო რულ - სა კარ ნა ვა ლო ტრა დი ცი ებ ში უნ და მო ვი ძი ოთ, 
რა საც კვლავ კო კა იგ ნა ტო ვის ხე ლოვ ნე ბა ში ხალ ხურ საწყი სებ თან მივ ყა ვართ.

აქ ვე აღ ვ ნიშ ნავთ მის მი ერ შეს რუ ლე ბულ ბე რი კე ბის ხა ტო ვან სა ხე ებს. მო ცეკ ვა ვე ფი გუ რე ბი კო ლო რი ტუ ლად დახ ვე წი
ლი, დე კო რა ტი უ ლია და თე ატ რა ლუ რად ჟღე რა დი. მა თი დი ნა მი კუ რო ბა ხაზ გას მუ ლია ფი გუ რე ბის წაგ რ ძე ლე ბუ ლი ფორ
მით, დე ნა დი კონ ტუ რით, პო ზით, ჟეს ტით. მა თი სა ხე ე ბი მეტყ ვე ლი და სა ხა სი ა თო ა. ეს კი დევ ერ თი მა გა ლი თი ა, თუ რამ ხე
ლა მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებ და მხატ ვა რი ეროვ ნულ ტრა დი ცი ებს.

კო კა იგ ნა ტო ვის თე ატ რის მხატ ვ რო ბა გან სა კუთ რე ბუ ლი სამ ყა რო ა, ზოგ ჯერ ძა ლი ან ნაც ნო ბი, ზოგ ჯერ კი პი რი ქით – აბ სო
ლუ ტუ რად ამო უც ნო ბი. ეს მი სი უშ რე ტი ფან ტა ზი ის ნა ყო ფი ა. ეს ერ თი მხრივ მა ტე რი ა ლის ტუ რი სამ ყა რო ა, მე ო რე მხრივ კი 
თით ქოს გან ყე ნე ბუ ლი, თუმ ცა ორი ვე ძა ლი ან მგრძნო ბი ა რე. შე მოქ მე დი გვთა ვა ზობს ტრა დი ცი უ ლი თე ატ რა ლუ რი სცე ნის  
აბ სო ლუ ტუ რად ახ ლე ბურ გა გე ბას, რო მელ საც დღე საც არ და უ კარ გავს თა ნა მედ რო ვე ინ ტო ნა ცი ა, რად გან სიღ რ მი სე უ ლია 
და მა ღა ლი დე უ რი.

მარიანა ოკლეი
ხელოვნებადმცოდნე
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Creativity of Nickoloz (Koka) Ignatov 

While walking along Zandukeli Street you might notice a beautiful two-story house, an impressive palm in the front 
yard giving it a nostalgic and attractive look, as if influenced so by its previous owner. 

Everybody used to call Nikoloz Ignatov ‘Koka’. With his elegant appearance, sophisticated features, grey hair and 
big sparkling eyes, he was always an outstanding person. Some admired him for his appearance, others for his 
talent and intelligence. Everything was united in this man.

From Koka’s home, which also served as his studio, you can see splendid views of Tbilisi – a city the artist adored 
and talked about much in his canvases. Regrettably, today, old Tbilisi exists only in our memories, though, in Koka’s 
landscapes, Tbilisi is brought back to life to breathe as it did in the old days. While loking at these works, the viewer 
becomes a part of the amazing fairy tale the artist created.

Koka Ignatov is an artist who created a new era. He discovered a new global, abstract and monumental world. All 
his works are saturated with nationality, which is why he and his friends are so astonishing.

Sometimes monochromatic and simple, Koka’s art is a celebration of colour. The painter rectilinearly follows colour 
and line. His artistic investigation, which starts from the feeling of shapes, then deeply penetrates into content and 
plastic. This is the movement which we may call transition from fine art to conceptual art.

Laconism, sophistication, decoration, structuralism, and strong nationality place him among his contemporaries. 
Like his teacher, famous painter Sergo Kobuladze, he revealed his talent in almost every direction of fine art. 

Koka’s multilateral creations enter various fields. He successfully created easel paintings and graphics, monumental-
decorative artworks and illustrations; and he worked in theatre and cinema. Over the years, he designed a number 
of dramatic, opera and ballet performances in Georgia and abroad.

Koka’s artistry and aspiration to demonstrate Georgian folklore was thoroughly revealed in the theatre. A person 
with a new ideology came into the art of this genre like a storm to reveal unique, original and creative thinking. In 
the theatre, Koka was a painter-monumentalist; the forms of his decorations were powerful and graphically clear.

When Koka began to work in the theatre, he worked not only on decoration, but as a co-author of the concept of 
scenography. The definition ‘artist's theatre’ was born.

The young painter grabbed the public’s eye as soon as he created his graduation work. His decorations for "Bloody 
Wedding" by Federico Garcia Lorca were made in a completely new way, seeing him creating an unforgettable 
Spanish atmosphere saturated with the warmth of the sun.

After this performance there were another plays based on Sulkhan-Saba Orbeliani ‘Sibrdzne Sitsruisa’ (A Book 
of Wisdom and Lies); G. Nakhutsrishvili ‘Chinchraka’ (The Wren); K. Sulakauri ‘Salamura’; Molière ‘The Bourgeois 
Gentleman’; Juri Falik ‘Orsetia’; Johann Bach ‘Chaconne’; Ruggero Leoncavallo ‘Acrobats’; Bidzina Kvernadze 
‘Choreographic Studies’.

In every sketch, the style of the painter is seen with spectacular accuracy. In each performance Koka represents 
the epoch of the dramatic work, its nationality and characteristics, with an extraordinary power. Costumes of specific 
detail add distinctness to the performance. In the sketches made for ballet performances, the artist emphasizes 
the dynamics of dance and plasticity of the body seeming to use elements typical for classical painting. The play 
of Molière was designed with extreme sophistication and lightness. It is interesting that the play also contained 
elements of aristocracy.

Yet, while working on classical dramatic works, Koka was thoroughly different. Here we see elements of 
monumentalism, laconism and abstraction. The scene is identified as a universe where evil and treachery reigns 
and which is a place for unreasonable people alone.

In some cases, the scenographer uses sculptural ‘characters’ for the scene. In the play ‘Chinchraka’ (The Wren), 
the tree placed in the centre of the stage symbolises an icon. Other figurative and architectural characters used 
in the same play are typical for only folklore-carnival traditions. Such a working style shows Koka’s inspiration and 
desire to demonstrate national traditions.

The series faces of ‘Berikas’ are considerably important in the work of the painter. The dancing figures are stylish, 
decorative and dramatic. Their dynamism is highlighted by the elongated shape of the figures, the essence of the 
contour, pose and gesture. Their faces are expressive. These are good examples of how much importance national 
traditions held for the painter.

The world of Koka Ignatov’s art is an outstanding one; sometimes familiar, and sometimes quite enigmatic, the 
result of his inexhaustible fantasy. On the one hand it is materialistic and on the other hand it seems mystical, yet 
extremely sensitive.

The master suggests a totally new understanding of the traditional theatre stage, which has not lost relevance in 
depth and high principle.

Marianna Oakley
Art historian
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ლ. ქოქიაშვილი. კოკა იგნატოვის პორტრეტი
ქ., ფანქარი, 39X29, 1950-იანი წლები

L. Kokiashvili. Portrait of Koka Ignatov. 
Paper, pencil. 39x29, 1950s

ზ. ნიჟარაძე. კოკა იგნატოვის პორტრეტი
ქ., ფანქარი, 85X40, 60-იანი წლები

Z. Nijaradze. Portrait of Koka Ignatov. 
Paper, pencil. 85x40, 1960s
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ვაჟა-ფშაველა. ,,მოკვეთილი’’ 
დეკორაციის ესკიზი, თეატრალური ინსტიტუტის საკურსო სპექტაკლი, 

მ., ქ., გუაში, 29X39, 1960

Vazha-Pshavela ‘Mokvetili’ (Severed)
Decoration sketch. Performed in the Theatre Institute

Cardboard, paper, gouache, 29x39. 1960
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ვაჟა-ფშაველა. ,,მოკვეთილი’’ 
დეკორაციის ესკიზი, თეატრალური ინსტიტუტის საკურსო სპექტაკლი, 
მ., ქ., გუაში, 29X39, 1960

Vazha-Pshavela ‘Mokvetili’ (Severed)
Decoration sketch. Performed in the Theatre Institute
Cardboard, paper, gouache, 29x39. 1960

ლორკა. „სისხლიანი ქორწილი“ 
დეკორაციის ესკიზი, სამხატვრო აკადემიის სადიპლომო 

ნამუშევარი, ქ., გუაში, 42X65, 60-იანი წლები

Lorka. ‘Blood Wedding’
Decoration Sketch

Paper, gouache, 42x65. 1960s

გვ. 14-15
page
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ილუსტრაცია და გარეკანი წიგნისთვის „მარცხნივ სადაც გულია“
ქ., გუაში, 23X16, 1960-იანი წლები 

Illustration for the cover of the book ‘On the Left where the Heart Dwells’
Paper, gouache. 23x16. 1960s



ლორკა. „სისხლიანი ქორწილი“ 
ილუსტრაცია, 
ქ., გუაში, 21X17, 1962 

Lorka. ‘Blood Wedding’
Illustration 
Paper, gouache, 21x17. 1962
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ლორკა. „სისხლიანი ქორწილი“ 
ილუსტრაცია, 
ქ., გუაში, 21X17, 1962 

Lorka. ‘Blood Wedding’
Illustration 
Paper, gouache, 21x17. 1962
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ლორკა. „სისხლიანი ქორწილი“ 
დეკორაციის ესკიზი, მ., გუაში, 

სადიპლომო ნამუშევარი 42,5X64, 1962

Lorka. ‘Blood Wedding’
Decoration sketch. Work for diploma
Cardboard, gouache. 42,5x64. 1962

გვ. 22-23
page

ლორკა. „სისხლიანი ქორწილი“ 
ილუსტრაცია, 
ქ., გუაში, 21X17, 1962 

Lorka. ‘Blood Wedding’
Illustration 
Paper, gouache, 21x17. 1962

ლორკა. „სისხლიანი ქორწილი“ 
დეკორაციის ესკიზი, მ., გუაში, 

სადიპლომო ნამუშევარი 42,5X64, 1962

Lorka. ‘Blood Wedding’
Decoration sketch. Work for diploma
Cardboard, gouache. 42,5x64. 1962
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ლორკა. „სისხლიანი ქორწილი“ 
დეკორაციის ესკიზი, მ., გუაში, 

სადიპლომო ნამუშევარი 42,5X64, 1962

Lorka. ‘Blood Wedding’
Decoration sketch. Work for diploma
Cardboard, gouache. 42,5x64. 1962
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ბ. კვერნაძე. „ქორეოგრაფიული ეტიუდები“ 
კოსტიუმის ესკიზი ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 
ქ., გუაში, 32X28, 1963 

B. Kvernadze. ‘Choreographic Studies’ 
Costume sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre
Paper, gouache. 32x28. 1963
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- 30 -

ბ. კვერნაძე ,,ქორეოგრაფიული ეტიუდები’’ 
კინტოების ცეკვა, კოსტიუმის ესკიზები.
ქ., გუაში, 53X39, 1963

B. Kvernadze. ‘Choreographic Studies’ ‘The Kintos’ Dance’
Costume sketch.
Paper, gouache.59x39. 1963



- 31 -

ბ. კვერნაძე. „ქორეოგრაფიული ეტიუდები“ 
კოსტიუმის ესკიზები.

ქ., გუაში, 32X28, 1963

`B. Kvernadze. ‘Choreographic Studies’ 
Costume sketch.

Paper, gouache. 32x28. 1963



- 32 -

ბ. კვერნაძე. ,,ქორეოგრაფიული ნოველები’’ 
კოსტიუმის ესკიზები, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 

მ., ქ., გუაში, 42,5X30,5, 1963

B. Kvernadze. ‘Choreographic Novellas’
Costume sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre

Cardboard, paper, gouache. 42.5x30.5. 1963
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- 34 -

ილუსტრაცია ქართული ხალხური ზღაპრისთვის 
„ხარბი და ალალმართალი,“ 
მ., გუაში, 30X50, 1963  

Illustration for the folk-tale 
'Greedy and Honest'
Cardboard, gouache. 30x50. 1963



ილუსტრაცია ქართული ხალხური ზღაპრისთვის 
„ხარბი და ალალმართალი,“ 

მ., გუაში, 30X50, 1963  

Illustration for the folk-tale 
'Greedy and Honest'

Cardboard, gouache. 30x50. 1963
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- 36 -

ილუსტრაცია ქართული ხალხური ზღაპრისთვის 
„ხარბი და ალალმართალი,“ 
მ., გუაში, 30X50, 1963  

Illustration for the folk-tale 
'Greedy and Honest'
Cardboard, gouache. 30x50. 1963



- 37 -



- 38 -

ილუსტრაცია ქართული ხალხური ზღაპრისთვის 
„ხარბი და ალალმართალი,“ 
მ., გუაში, 30X50, 1963  

Illustration for the folk-tale 
'Greedy and Honest'
Cardboard, gouache. 30x50. 1963



ილუსტრაცია ქართული ხალხური ზღაპრისთვის 
„ხარბი და ალალმართალი,“ 

მ., გუაში, 30X50, 1963  

Illustration for the folk-tale 
'Greedy and Honest'

Cardboard, gouache. 30x50. 1963
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- 41 -

ილუსტრაცია ქართული ხალხური ზღაპრისთვის 
„ხარბი და ალალმართალი,“ 

მ., გუაში, 30X50, 1963  

Illustration for the folk-tale 
'Greedy and Honest'

Cardboard, gouache. 30x50. 1963



ილუსტრაცია ქართული ხალხური ზღაპრისთვის 
„ქოსატყუილები,“ გარეკანი
ქ., გუაში, 31X44, 1964 

Illustration for the folk-tale 
‘Kosatquila’ Front cover.
Paper, gouache. 31x44. 1964
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ილუსტრაცია ქართული ხალხური ზღაპრისთვის 
„ქოსატყუილები,“ გარეკანი

ქ., გუაში, 31X44, 1964 

Illustration for the folk-tale 
‘Kosatquila’ Front cover.

Paper, gouache. 31x44. 1964
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გარეკანი წიგნისათვის „კაპიკიანი“ 
ქ., გუაში, 20X14, 1964

Illustration for the cover of the book ‘One-Kopeck’
Paper, gouache. 20x14. 1964
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კახელი ქალი 
ქ., ზ., 59,5X42, 1964

Portait of Kakhetian woman
Paper, oil. 59,5x42. 1964

კახელი ბიჭი 
ქ., ზ., 59,5X42, 1964

Portait of Kakhetian boy
Paper, oil. 59,5x42. 1964
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შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
დეკორაციის და მიზანსცენის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 
მ., ქ., ტუში, 28X40, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Sketch for the decoration and stage. Rustaveli National Theatre
Cardboard, paper, ink. 28x40. 1965

შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
დეკორაციის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 

ქ., გუაში, 19X27, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Sketch for the decoration. Rustaveli National Theatre

Paper, gouache. 19x27. 1965



- 49 -



შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
დეკორაციის და მიზანსცენის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 
ქ., გუაში, 19X27, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Sketch for the decoration and stage. Rustaveli National Theatre
Paper, gouache. 19x27. 1965

შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
დეკორაციის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 

ქ., გუაში, 19X27, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Sketch for the decoration. Rustaveli National Theatre

Paper, gouache. 19x27. 1965
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- 51 -



- 52 -



- 53 -

შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
დეკორაციის ესკიზი შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 
ქ., გუაში, 27X19, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Sketch for the decoration. Rustaveli National Theatre
Gouache. 27x19. 1965

შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
დეკორაციის და მიზანსცენის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 

ქ., გუაში, 27X19, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Sketch for the decoration and stage. Rustaveli National Theatre

Paper, gouache. 27x19. 1965



- 54 -



- 55 -

შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
დეკორაციის ესკიზი შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, ქ., გუაში, 

ტუში, 17,5X23,5, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Sketch for the decoration. Rustaveli National Theatre

Paper, gouache, ink. 17,5x23,5. 1965

შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
დეკორაციის და მიზანსცენის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 
ქ., გუაში, 27X19, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Sketch for the decoration and stage. Rustaveli National Theatre
Paper, gouache. 27x19. 1965



- 56 -

შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
დეკორაციის და მიზანსცენის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 
ქ., გუაში, 10X14, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Sketch for the decoration and stage. Rustaveli National Theatre
Paper, gouache. 10x14. 1965

შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
დეკორაციის და მიზანსცენის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 

ქ., გუაში, 27X19, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Sketch for the decoration and stage. Rustaveli National Theatre

Paper, gouache. 27x19. 1965
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შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
დეკორაციის და მიზანსცენის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 
ქ., გუაში, 27X18,5, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Sketch for the decoration and stage. Rustaveli National Theatre
Paper,gouache. 27x18,5. 1965
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შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
დეკორაციის და მიზანსცენის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 

ქ., გუაში, 27X18,5, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Sketch for the decoration and stage. Rustaveli National Theatre

Paper,gouache. 27x18,5. 1965



შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’
დეკორაციის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 
ქ., პასტელი, 50X63, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Decoration sketch . Rustaveli National Theatre
Paper, pastel. 50x63. 1965
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შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’
 დეკორაციის და მიზანსცენის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 

ქ., პასტელი, 50X63, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Sketch for the decoration and stage. Rustaveli National Theatre

Paper, pastel. 50x63. 1965
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- 62 -



- 63 -

შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
კოსტიუმის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 
ქ., გუაში, 28,5X19,5, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Costume sketch. Rustaveli National Theatre
Paper, gouache. 28,5x19,5. 1965

შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
კოსტიუმის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 

ქ., გუაში, 25X30, 1965

`Shakespeare, ‘King Lear’
Costume sketch. Rustaveli National Theatre

Paper, gouache. 25x30. 1965



- 64 -



შექსპირი. ,,მეფე ლირი’’ 
კოსტიუმის ესკიზები, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 
ქ., პასტელი, 48X36, 1965

Shakespeare, ‘King Lear’
Sketches of costumes. Rustaveli National Theatre
Paper, pastel. 48x36. 1965
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აფიშა სპექტაკლისთვის ,,სიბრძნე სიცრუისა’’ 
შ. რუსთაველის სახ. თეატრი,
92X62, 1965

A playbill for the play ‘Wisdom and Lies’
Rustaveli National Theatre
92x62. 1965

სულხან-საბა ორბელიანი. ,,სიბრძნე სიცრუისა’’ 
მიზანსცენის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 

ქ., გუაში 42X30, 1965

Sulkhan-Saba Orbeliani ‘Wisdom and Lies’
Sketch for the stage. Rustaveli National Theatre

Paper, gouache. 42x30. 1965
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სულხან-საბა ორბელიანი. ,,სიბრძნე სიცრუისა’’ 
კოსტიუმის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 
ქ., გუაში 42X29,5, 1965

Sulkhan-Saba Orbeliani ‘Wisdom and Lies’
Sketch for the costume. Rustaveli National Theatre
Paper, gouache. 42x29,5. 1965

სულხან-საბა ორბელიანი. ,,სიბრძნე სიცრუისა’’ 
კოსტიუმის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 

ქ., გუაში 42X30, 1965

Sulkhan-Saba Orbeliani ‘Wisdom and Lies’
Sketch for the costume. Rustaveli National Theatre

Paper, gouache. 42x30. 1965



- 69 -



- 70 -



სულხან-საბა ორბელიანი. ,,სიბრძნე სიცრუისა’’ 
მიზანსცენის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 

ქ., გუაში 41X29, 1965

Sulkhan-Saba Orbeliani ‘Wisdom and Lies’
Sketch for the stage. Rustaveli National Theatre

Paper, gouache. 41x29. 1965

სულხან-საბა ორბელიანი. ,,სიბრძნე სიცრუისა’’ 
კოსტიუმისა და მიზანსცენის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 
ქ., გუაში 41X29, 1965

Sulkhan-Saba Orbeliani ‘Wisdom and Lies’
Sketch for the costume and stage. Rustaveli National Theatre
Paper, gouache. 41x29. 1965
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- 74 -



სულხან-საბა ორბელიანი. ,,სიბრძნე სიცრუისა’’ 
სპექტაკლის უკანა პანოს ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 

დიქტი, ქ., გუაში 119X165, 1965

Sulkhan-Saba Orbeliani ‘Wisdom and Lies’
Sketch of the panorama for the performance. Rustaveli National Theatre

Playwood, paper, gouache. 119x165. 1965

მოლიერი. „გააზნაურებული მდაბიო“ 
დეკორაციის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 

ქ., მ., გუაში, 38X21, 1967

Jean-Baptiste Molière ‘Le Bourgeois gentilhomme’
Decoration sketch. Rustaveli National Theatre

Paper, cardboard, gouache. 38x21. 1967

გვ. 72-73
page
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მოლიერი. „გააზნაურებული მდაბიო“ 
კოსტიუმის ესკიზები, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 
ქ., გუაში 42X30, 1967

Jean-Baptiste Molière ‘Le Bourgeois gentilhomme’
Sketches of costumes. Rustaveli National Theatre
Paper, gouache. 42x30. 1967
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ა. სულაკაური. „სალამურა“ 
დეკორაციის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 
ქ., გუაში, 32X54, 1968

A. Sulakauri ‘Salamura’
Decoration sketch. Rustaveli National Theatre
Paper, gouache. 32x54. 1968
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ა. სულაკაური. „სალამურა“ 
დეკორაციის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 

ქ., გუაში, 27X19, 1968

A. Sulakauri ‘Salamura’
Decoration sketch. Rustaveli National Theatre

Paper, gouache. 27x19. 1968
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ა. სულაკაური. „სალამურა“ 
კოსტიუმის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 
ქ., გუაში, 27X19, 1968

A. Sulakauri ‘Salamura'
Costume sketch. Rustaveli National Theatre
Paper, gouache. 27x19. 1968

ა. სულაკაური. „სალამურა“ 
აფიშის ესკიზი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრი, 

ქ., გუაში, 49,8X61, 1968

A. Sulakauri 'Salamura'
Sketch for the playbill. Rustaveli National Theatre

Paper, gouache. 49,8x61. 1968
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კომპოზიცია 
ქ., გუაში, 42X30, 60-იანი წლები

Composition
Paper, gouache. 42x30. 1960s

ნუნუ ესებუას პორტრეტი 
ქ., გუაში, 58X51, 1960-იანი წლები

Portrait of Nunu Esebua
Paper, gouache. 58x51. 1960s
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ბიჭვინთის კედლის მოხატულობის ესკიზი 
ქ., გუაში 17X38, 60-იანი წლები

Sketch for wall-painting in the Bichvinta Boarding House
Paper, gouache. 17x38. 1960s



- 85 -



- 86 -

დანტე. „ღვთაებრივი კომედია“ 
ილუსტრაციები, 

ქ., გუაში, 62X38, 1969

Dante Alighieri ‘Divine Comedy’
Illustrations

Paper, gouache. 62x38. 1969
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- 88 -

ირანი 
ქ., გუაში, 60X42, 1970-იანი წლები 

Iran
Paper, gouache. 62x42. 1970s



- 89 -



- 90 -

ფიროსმანის მონატრება 
დარბაზის მოხატულობის ესკიზი, 
მ., ზეთი, 39X119, 1971  

Longing for Pirosmani
Sketch for the wall-painting
Cardboard, oil. 39x119. 1971



- 91 -



- 92 -

ცოდნის წყარო. ქართული საბჭოთა 
ენციკლოპედიის მთავარი რედაქციის ვესტიბიულის მოხატულობის ესკიზი, 

ქ., გუაში, 120X80, 1971-1972   

‘At the Spring’
A wall-painting in the hall of the main editorial office of Georgian Soviet Encyclopaedia

Paper, gouache. 120x80. 1971-72



- 93 -



- 94 -



- 95 -

ბ. კვერნაძე. ,, ბერიკაობა’’ 
დეკორაციის ესკიზი, 
საბალეტო დადგმის 
განუხორციელებელი ვარიანტი, 
ქ., გუაში, 42X60, 1973

B.Kvernadze. ‘Berikaoba’
Decoration sketch for the 
unrealized ballet
Paper, gouache. 42x60. 1973



- 96 -

ბ. კვერნაძე. „ბერიკაობა“ 
კოსტიუმის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 

ქ., გუაში, 45X35, 1973 

B.Kvernadze. ‘Berikaoba’
Costume sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre

Paper, gouache. 45x35. 1973



- 97 -



- 98 -

ბ. კვერნაძე. „ბერიკაობა“ 
კოსტიუმის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 
ქ., გუაში, 62X80, 1973

B.Kvernadze. ‘Berikaoba’
Costume sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre
Paper, gouache. 62x80. 1973



- 99 -

ბ. კვერნაძე. „ბერიკაობა“ 
კოსტიუმის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 

ქ., გუაში, 45X35, 1973 

B.Kvernadze. ‘Berikaoba’
Costume sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre

Paper, gouache. 45x35. 1973



- 100 -

ბ. კვერნაძე. „ბერიკაობა“
კოსტიუმის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 
ქ., გუაში, 38X21, 1973

B.Kvernadze. ‘Berikaoba’
Costume sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre
Paper, gouache. 38x21. 1973

ბ. კვერნაძე. „ბერიკაობა“ 
კოსტიუმის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 

ქ., გუაში, 45X35, 1973 

B.Kvernadze. ‘Berikaoba’
Costume sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre

Paper, gouache. 45x35. 1973



- 101 -



- 102 -

ბ. კვერნაძე. „ბერიკაობა“ 
კოსტიუმის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 

ქ., გუაში, 62X80, 1973

B.Kvernadze. ‘Berikaoba’
Costume sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre

Paper, gouache. 62x80. 1973



- 103 -



- 104 -



- 105 -



მოცარტი. „სამშვენისები“ 
დეკორაციის ესკიზი.
მ., გუაში, 55X77, 1974  

V. A. Mozart ‘The Trivia’
Decoration sketch.
Cardboard, gouache. 55x77. 1974

ბ. კვერნაძე. „ბერიკაობა“ 
დეკორაციის  ესკიზი.
მ., გუაში, 61X85, 1973

B.Kvernadze. ‘Berikaoba’
Decoration sketch. 
Cardboard, gouache. 61x85. 1973

გვ. 102-103
page



- 107 -

მოცარტი. „სამშვენისები“ 
დეკორაციის ესკიზი,

მ., გუაში, 55X77, 1974  

V. A. Mozart ‘The Trivia’
Decoration sketch.

Cardboard, gouache. 55x77. 1974



ლეონკავალო. ,,ჯამბაზები’’ 
კოსტიუმის ესკიზები, ზ. ფალიაშვილის 
სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 
ქ., გუაში, 36X17, 1974

Ruggero Leoncavallo ‘El Pagliazzo’
Costume sketch
The Georgian National Opera and 
Ballet Theatre
Paper, gouache. 36x17. 1974

- 108 -



- 109 -



- 110 -

ლეონკავალო. ,,ჯამბაზები’’ 
კოსტიუმის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 
ქ., გუაში, 36,3X33,5, 1974

Ruggero Leoncavallo ‘El Pagliazzo’
Costume sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre
Paper, gouache. 36,3x33,5. 1974



- 111 -

ლეონკავალო. ,,ჯამბაზები’’ 
კოსტიუმის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 

ქ., გუაში, 36X33, 1974

`Ruggero Leoncavallo ‘El Pagliazzo’
Costume sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre

Paper, gouache. 36x33. 1974



- 112 -



ლეონკავალო. ,,ჯამბაზები’’ 
კოსტიუმის ესკიზები, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 
ქ., გუაში, 48X36, 1974

Ruggero Leoncavallo ‘El Pagliazzo’
Costume sketches. The Georgian National Opera and Ballet Theatre
Paper, gouache. 48x36. 1974

- 113 -



- 114 -

ლეონკავალო. ,,ჯამბაზები’’ 
კოსტიუმის ესკიზები, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 

ქ., გუაში, 48X36, 1974

Ruggero Leoncavallo ‘El Pagliazzo’
Costume sketches. The Georgian National Opera and Ballet Theatre

Paper, gouache. 48x36. 1974



- 115 -



- 116 -



- 117 -

ლეონკავალო. ,,ჯამბაზები’’ 
კოსტიუმის ესკიზები, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 
ქ., გუაში, 48X36, 1974

Ruggero Leoncavallo ‘El Pagliazzo’
Costume sketches. The Georgian National Opera and Ballet Theatre
Paper, gouache. 48x36. 1974



- 118 -



- 119 -

ჩემი მაგიდა 
ტ., ტემპერა, 100X120, 1974

‘My Table’
Tempera on canvas. 100x120. 1947



ფალიკი. „ორესტეა“ 
დეკორაციის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 
ქ., გუაში, 64X88, 1975

Fallic ‘Orestea’
Decoration sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre
Paper, gouache. 64x88. 1975
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ფალიკი. „ორესტეა“ 
დეკორაციის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 

ქ., გუაში, 64X88, 1975

Fallic ‘Orestea’
Decoration sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre

Paper, gouache. 64x88. 1975



- 122 -

ფალიკი. „ორესტეა“ 
დეკორაციის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 
ქ., გუაში, 64X88, 1975

Fallic ‘Orestea’
Decoration sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre
Paper, gouache. 64x88. 1975



- 123 -

ფალიკი. „ორესტეა“ 
დეკორაციის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 

ქ., გუაში, 64X88, 1975

Fallic ‘Orestea’
Decoration sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre

Paper, gouache. 64x88. 1975



- 124 -



ფალიკი. „ორესტეა“ 
კოსტიუმის ესკიზები, ზ. ფალიაშვილის სახ. 
ოპერისა და ბალეტის თეატრი, ქ., გუაში, 50X22,5, 1975

Fallic ‘Orestea’
Costume sketches. The Georgian National 
Opera and Ballet Theatre
Paper, gouache. 50x22,5. 1975
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ფალიკი. „ორესტეა“ 
კოსტიუმის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი, ქ., გუაში, 48X36, 1975

Fallic ‘Orestea’
Costume sketch. The Georgian National 

Opera and Ballet Theatre
Paper, gouache. 48x36. 1975



- 126 -

ფალიკი. „ორესტეა“ 
დეკორაციის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 
ქ., გუაში, 64X88, 1975

Fallic ‘Orestea’
Decoration sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre
Paper, gouache. 64x88. 1975



- 127 -

ფალიკი. „ორესტეა“ 
დეკორაციის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 

ქ., გუაში, 64X88, 1975

Fallic ‘Orestea’
Decoration sketch. The Georgian National Opera and Ballet Theatre

Paper, gouache. 64x88. 1975



- 128 -



- 129 -

ფალიკი. „ორესტეა“ 
კოსტიუმის ესკიზები, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 
ქ., გუაში, 48X36, 1975

Fallic ‘Orestea’
Sketches for costumes. The Georgian National Opera and Ballet Theatre
Paper, gouache. 48x36. 1975



- 130 -

ფალიკი. „ორესტეა“ 
კოსტიუმის ესკიზები, ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 

ქ., გუაში, 48X36, 1975

Fallic ‘Orestea’
Sketches for costumes. The Georgian National Opera and Ballet Theatre

Paper, gouache. 48x36. 1975



- 131 -



- 132 -



ფალიკი. „ორესტეა“ 
კოსტიუმის ესკიზი, 
განუხორციელებელი ვარიანტი, 
ქ., გუაში, 45X70, 1975

Fallic ‘Orestea’
Costume sketch for unrealized 
play. The Georgian National 
Opera and Ballet Theatre
Paper, gouache. 45x70. 1975

- 133 -



- 134 -



- 135 -

ბახი. „ჩაკონა“ 
დეკორაციის ესკიზი.

ქ., გუაში, 41X64, 1975
 

I.S. Bach ‘Chakona’
Decoration sketch.

Paper, gouache. 41x64. 1975 



- 136 -

ლეონკავალო. „ჯამბაზები“
 დეკორაციის ესკიზი, ზ. ფალიაშვილის სახ. 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 
ქ., გუაში, 41X64, 1976 

Ruggero Leoncavallo ‘El Pagliazzo’
Decoration sketch. The Georgian National 

Opera and Ballet Theatre
Paper, gouache. 41x64. 1976



- 137 -



- 138 -

არგონავტები (ლეგენდა ოქროს საწმისზე) 
კედლის მოხატულობის ესკიზი 
ქ., გუაში, 14X59, 1980  

The Argonauts (A Legend of the Golden Fleece) 
Sketch for the wall-painting
Paper, gouache. 14x59. 1980
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- 140 -

ფერწერული კომპოზიცია ,,სამშობლო’’ 
ტ., ზეთი 180X150, 1980-იანი წლები

Pictorial composition ‘Motherland’
Oil on canvas. 180x150. 1980s





- 142 -

უცნობი სპექტაკლი 
კოსტიუმის ესკიზები ბალეტისთვის, 
ქ., გუაში 45X30, 1980-იანი წლები

Sketches of costumes 
for unknown ballet performance

Paper, gouache. 45x30. 1980s
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- 144 -

ნატიურმორტი სერიიდან „გარაჟი“ 
ქ., პასტელი, 48X63, 1983  

Still-life from the series ‘Garage’
Paper, pastel. 48x63. 1983



- 145 -

ნატიურმორტი სერიიდან „გარაჟი“ 
ქ., პასტელი, 48X63, 1983  

Still-life from the series ‘Garage’
Paper, pastel. 48x63. 1983



- 146 -

ნატიურმორტი სერიიდან „გარაჟი“ 
ქ., პასტელი, 48X63, 1983  

Still-life from the series ‘Garage’
Paper, pastel. 48x63. 1983



- 147 -

ნატიურმორტი სერიიდან „გარაჟი“ 
ქ., პასტელი, 48X58, 1983  

Still-life from the series ‘Garage’
Paper, pastel. 48x58. 1983



- 148 -

თეატრალური დეკორაციის ესკიზი განუხორციელებელი, 
მ., შერეული ტექნიკა, 1980-იანი წლები 

Sketch for the theatre decoration (unrealized)
Cardboard, mixed media. 1980s
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 სახლი N8
ტ., ტემპერა, 38X48, 1983  

The house N8
Tempera, canvas. 38x48. 1983
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- 151 -

არლეკინი 
ქ., გუაში, 48X77,5, 1986 

Harlequin,
Paper, gouache. 48x77,5. 1986 



მოხატულობა რუსთაველის თეატრის ფოიეში ესკიზი, 
მ., გუაში, 55X92, 1987-88  

Sketch for the wall-painting in the foyer of the Rustaveli Theatre 
Cardboard, gouache. 55x92. 1989-88





თბილისი 
მ., გუაში, 60X52, 1988   

Tbilisi
Cardboard, gouache. 60x52. 1988



ფერწერული კომპოზიცია 
მ., აკრილი 70X30, 1990-იანი წლები 

Pictorial composition
Cardboard, acryl. 70x30. 1990
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- 157 -

ძველი თბილისი 
მ., პასტელი 62X45 1990-იანი წლები 

Old Tbilisi
Cardboard, pastel. 62x45. 1990s

კომპოზიცია
მ., შერეული ტექნიკა, 40X55, 1990-იანი წლები 

Composition
Cardboard, mixed media. 40x55. 1990s
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- 159 -

ახალგაზრდა ქალის პორტრეტი 
ცინკის ფირფიტა, 40X33, 1990-იანი წლები 

Portrait of a young woman
on zinc. 40x33. 1990s

ნიუ
მ., პასტელი, 35X48, 1990-იანი წლები

Nude
Cardboard, pastel. 35x48. 1990s



- 160 -

ქვა 
ტ., აკრილი, 150X150, 1990-იანი წლები

Stone
150x150. Acryl on canvas.  1990s



- 161 -

ქვა 
ტ., აკრილი, 150X150, 1990-იანი წლები

Stone
150x150. Acryl on canvas.  1990s



- 162 -



- 163 -

ყვავილები 
მ., აკრილი 55X40, 1990-იანი წლები

‘The Flowers’
Cardboard, acryl. 55x40. 1990s



- 164 -



- 165 -

კომპოზიცია აღმოსავლურ თემაზე 
მ., პასტელი, 40X35, 1990-იანი წლები

Composition on the eastern theme
Cardboard, pastel. 40x35. 1990s



- 166 -

კოსტიუმის ესკიზი. განუხორციელებელი 
მ., პასტელი 23X17,5, 1992

Costume sketch for unrealized play
Cardboard, pastel. 23x17,5. 1992
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- 169 -

ნატიურმორტი ყვავილებით
ტ., აკრილი 120X80, 1995 

Still-life with Flowers
Acryl on canvas. 120x80. 1995

ნატიურმორტი მსხლებით 
ქ., ტემპერა, 42X49, 1995 

Still-life with pears 
Paper, tempera. 42x49. 1995
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- 171 -

სკამი და ყვავილები 
ტ., აკრილი, 120X80, 1996  

Still-life with chair and flowers
Acryl on canvas. 120x80. 1996

ყვავილები 
ტ., აკრილი, 61X80, 1997 

The Flowers
Acryl on canvas. 61x80. 1997



- 172 -

თბილისი 
ქ., პასტელი 34,5X48, 1997  

Tbilisi
Paper, pastel. 34,5x48. 1997



- 173 -

ჰამაკი, სახლები და ეკლესია 
მ., აკრილი, 70,5X70, 1997  

The Hammock, Houses and Church
Cardboard, acryl. 70,5x70. 1997



ეკლესიები და ჰამაკი 
მ., ტემპერა, 29X50, 1997   



Churches and hammock
Cardboard, tempera. 29x50. 1997



- 176 -

ზღვის ნაპირზე 
დიქტი, ტემპერა 50X53, 1997   

On the Seashore
Plywood, tempera. 50x53. 1997



ნავები ზღვის ნაპირზე 
მ., ტემპერა, 25X60, 1997 

Boats on the Seashore
Plywood, tempera. 25x60. 1997



ნავები
მ., ტემპერა, 29X50, 1997



Boats
Cardboard, tempera. 29x50. 1997



- 180 -

ფერწერული კომპოზიცია 
მ., აკრილი 70X30, 1999 

Pictorial composition
Cardboard, acryl. 70x30. 1990s

ყვავილები
მ., აკრილი, 47X35, 1999

 
The Flowers

Cardboard, acryl. 47x35. 1999
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ყვავილები 
მ., აკრილი, 48X34, 1999

The Flowers
Cardboard, acryl. 48x34. 1999

ყვავილები 
მ., აკრილი, 48X33,5, 1999

The Flowers
Cardboard, acryl. 48x33,5. 1999
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სერიიდან: „ჯამბაზები“ 
ფერადი სერიგრაფია, 25X21, ხელმოწერილია 

ლათინური შრიფტით, 1999 

From the series: ‘The Buffoons’ 
Signed in Roman font

Colourful serigraphy. 25x21. 1999
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სერიიდან: „ჯამბაზები“ 
ფერადი სერიგრაფია, 25X21, ხელმოწერილია 
ლათინური შრიფტით, 1999 

From the series: ‘The Buffoons’ 
Signed in Roman font
Colourful serigraphy. 25x21. 1999
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სერიიდან: „ჯამბაზები“ 
ფერადი სერიგრაფია, 25X21, ხელმოწერილია 

ლათინური შრიფტით, 1999 

From the series: ‘The Buffoons’ 
Signed in Roman font

Colourful serigraphy. 25x21. 1999
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თბილისი 
ტ., ზეთი, 78X58, 1999  

Tbilisi
Oil on canvas. 78x58. 1999
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ნიკოლოზ (კოკა) იულის ძე იგნატოვი

1937 
წლის 23 ივლისი - დაიბადა ქ. თბილისში; 

1944 – 1955
სწავლობს საშუალო სკოლაში; 

1956 – 1962
სწავლობს თბილისის სახ. სამხატვრო აკადემიაში,
ჯერ გრაფიკის, ხოლო 1958 წლიდან,  - 
თეატრალურ-დეკორაციული მხატვრობის 
ფაკულტეტზე; 

1962 
წლიდან მონაწილეობს საქართველოში, საბჭოთა
კავშირის სხვადასხვა რესპუბლიკაში, მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყანაში მოწყობილ გამოფენებში; 

1962-63
კინოსტუდიის - „ქართული ფილმი“ - დამდგმელი
მხატვარი. აფორმებს კინოფილმებს: „ერთი ცის
ქვეშ,“ „მაია წყნეთელი,“ „თბილისი - 1500;“
აფორმებს ბ. კვერნაძის ბალეტს - 
„ქორეოგრაფიული ეტიუდები,“ თბილისის ოპერისა 
და ბალეტის სახ. აკადემიურ თეატრი; 

1963 
წლიდან თანამშრომლობს სხვადასხვა 
გამომცემლობასთან როგორც წიგნის დიზაინერი
და ილუსტრატორი; 

1964
აფორმებს სპექტაკლს თბილისის მოზარდ
მაყურებელთა თეატრში: ე. როსტანი, 
„რომანტიკოსები;“
ქმნის მონუმენტურ პანოს მეტროს სადგურის -
„ოქტომბერი“ - ვესტიბიულში; 

1965
აფორმებს სპექტაკლს შ. რუსთაველის სახ.
 აკადემიურ თეატრში: „სიბრძნე სიცრუისა,“ სულხან 
საბა ორბელიანის მიხედვით; 
იმევა თეატრში აფორმებს უ. შექსპირის 
„მეფე ლირს;“

1967
ბიჭვინთის პანსიონატში ქმნის პანოს „სიმღერა
საქართველოზე;“
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შ. რუსთაველის თეატრში აფორმებს სპექტაკლს 
„გააზნაურებული მდაბიო,“ ჟ-ბ. მოლიერის
მიხედვით; 

1968
ქმნის მე-11 - მე-14 საუკუნეების ქართველ
მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პორტრეტებს;

1960
შ. რუსთაველის თეატრში აფორმებს სპექტაკლს
„სალამურა,“ ა.სულაკაურის მიხედვით; 
ქ. რუსთავის დრამატულ თეატრში აფორმებს 
სპექტაკლს „ლალი,“ ო.იოსელიანის მიხედვით; 

1970
რუსთავის დრამატულ თეატრში აფორმებს 
სპექტაკლს „ჩრდილი,“ ე. შვარცის მიხედვით; 

1971 – 1972
ქმნის კედლის მოხატულობას მთაწმინდაზე,
თბილისის საქალაქო საბჭოს საბანკეტო დარბაზში;

1972
მოსკოვის ცენტრალურ საბავშვო თეატრში აფორმებს
სპექტაკლს „ჭინჭრაქა,“ გ. ნახუცრიშვილის
მიხედვით;

1973
ოდესის რუსულ დრამატულ თეატრში აფორმებს
სპექტაკლს „ნუ გეშინია, დედა!“, ნ. დუმბაძის 
მიხედვით; 

1974
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში აფორმებს
ბ. კვერნაძის ბალეტს „ბერიკაობა,“ ი. ფალიკის
„ორესტეას,“ ს. ცინცაძის „ანტიკურ ჩანახატებს,“ ვ-ა.
მოცარტის „წვრილმანებს,“ ი.ს. ბახის „ჩაკონას;“

1975 – 1976
ქმნის პანოს „ბერიკაობა,“ კინოს სახლის საბანკეტო
დარბაზი, თბილისი; 

1976
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში აფორმებს
სპექტაკლებს: რ. ლეონკავალო, „ჯამბაზები;“ დ.ბ. 
პერგოლეზი, „ქალბატონი-დიასახლისი;“

1977
კედლის მოხატულობა სანატორიუმში „მზიური,“
გაგრა; მოზაიკა თბილისის ცენტრალური საცურაო
აუზის ექსტერიერისათვის;

1977 – 1978
სასტუმროს ინტერიერის მოხატულობა ქ. ცხინვალში;

1978
მოხატულობა თბილისის ცენტრალური საცურაო
აუზის ინტერიერში; 

1980
მოხატულობა „თქმულება ოქროს საწმისზე“
(იგივე „არგონავტები“) სასტუმროს - „ტურისტი“  -
ვესტიბიულში; 

1982
აფორმებს მიქელანჯელო ანტონიონისა და ტონინო
გუერას იგავთა კრებულს, გამომცემლობა „Maggioli
Editore;”. გამოიცა მონოგრაფია: В. П. Толстой,
Николай Игнатов, «Советский художник»,
Москва, 1982;

1986 – 1987
ფრესკა შ. რუსთაველის სახ. თეატრის ვესტიბიულში,
თბილისი;

1988
წლიდან ძირითადად ქმნის ფერწერულ და
გრაფიკულ დაზგურ სერიებს, მათ შორის: „ქვები,“
„თამაში ვაშლებთან,“ „მოლოდინი,“ „ნავები,“ 
ნატიურმორტები და სხვა;

2002
წლის 6 აგვისტო - გარდაიცვალა თბილისში.
დასაფლავებულია თბილისის დიდუბის პანთეონში; 

2003
გონიოში, მხატვრის სახლში, გაიხსნა კოკა იგნატოვის
სახლ-მუზეუმი.

თბი  ლი  სის გარ   და, სხვა  დას   ხ   ვა წლებ   ში,  კო კა 
 იგ ნა ტო ვის პერ   სო  ნა  ლუ  რი გა  მო  ფე  ნე  ბი მო  ეწყო: 
ბუ  და  პეშ   ტ   ში, პრა  ღა  ში, ბო  ლო  ნი  ა  ში, ბრი  უ  სელ   ში, 
ბომ   ბე  ი  ში, ნი  უ  -ი  ორ   კ   ში, პა  რიზ   ში, ოლ   ბა  ნი  ში, ბერ  
ლინ   ში, სი  ე  ნა  ში, მი  უნ   ხენ   ში, მოს   კოვ   ში, ლუ  კა  სა 
და სხვა ქა  ლა  ქებ   ში.
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Nickoloz (Koka) Ignatov

July 23, 1937
born in Tbilisi.

1944 – 1955 
Student of a secondary school.

1956 – 1962 
Student of Tbilisi State Academy of Arts, first at 
the Faculty of Graphic Arts, then at the Faculty of 
Decorative Design.
Beginning from 1962 participates in the exhibitions  
put on in Georgia, different republics of the Soviet 
Union and many other countries of the world.

1962-1963
“Kartuli Filmi” (“Georgian Film”) Studios, art 
designer, the films: “Erti Tsis Kvesh” (“Under One 
Sky”), “Maia Dsqneteli,” “Tbilisi – 1500”. 
Production designer of B. Kvernadze’s ballet 
“Choreographic Stories” at Tbilisi State Academic 
Opera and Ballet Theatre. 
From the year 1963 works with various publishing 
houses as a book cover designer and illustrator. 

1964
Designes a play at Tbilisi Theatre of Young 
Spectators. E. Rostand “Romanticists.”
Paints a monumental panel in the vestibule of the 
Metro Station “October.”

1965
Designs the play “Wisdom and Lies” at Tbilisi 
Rustaveli State Academic Theatre. 
Designs W. Shakespeare’s “King Lear” at the same 
theatre.

1967
Paints the panel “A song of Georgia” in a boarding 
house in Bichvinta.
In the Rustaveli Theatre designs Moliere’s “Le 
Bourgeois gentilhome.”

1968
Paints portraits, of the 11th – 14th – century 
Georgian writers and public figures.

1969
At the Rustaveli Theatre designs the play 
“Salamura” by A. Sulakauri. 

1970 
In the Rustaveli Drama Theatre designs the play 
“Der Schatten” by E. Schwarz.

1971–1972
Makes murals in the Banquet Hall of Tbilisi City 
Council on Mt Mtadsminda. 

1972
In Moscow Central Theatre for Children designs the 
play “Chinchraka” by G. Nakhutsrishvili

1973
In Odessa Russian Drama Theatre designs B. 
Kvernadze’s ballet “Berikaoba,” I.Falic’s “Orestea,” 
S. Tsintsadze’s “Antique Sketches,” Mozart’s “Die 
Kleinigkeiten,” Bach’s “Chakona.”

1975–1976
Paints the panel “Berikaoba” in the banquet hall of 
the Cinema House in Tbilisi.

1976 
At Tbilisi Opera and Ballet Theatre designs the 
performances: R. Leoncovalo’s “El Pagliazzo,” D.B. 
Pergolesi’s “La Serva Padrona.”

1977
Wall painting in the sanatorium “Mziuri” in Gagra.

1977
Mosaic for the exterior of Tbilisi Central Swimming 
Pool.

1977-1978
Wall painting in the interior of a hotel in the city of 
Tskhinvali.

1978 
Wall painting in the interior of the Central 
Swimming Pool in Tbilisi.

1980
Wall painting “The Legend of the Golden Fleece” 
(“The Argonauts”) in the lobby of the Hotel 
“Tourist.”
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1982
Designs a collection of Michelangelo Antonioni’s 
and Tonino Guerra’s Fables, “Maggioli Editore” 
Publishers.

1982
Monograph of V.P. Tolstoy “Nikolay Ignatov” (in 
Russian) printed by the “Sovetski Khudozhnik” 
publishers, Moscow, 1982.

1986-1987
Fresco in the foyer of sh. Rustaveli Theatre in 
Tbilisi.

From 1988 
He mainly creates series of easel paintings and 
graphic arts, among them “Stones,” “Playing with 
Apples,” “Expectation,” “Boats,” still-lifes and 
many others.
Koka Ignatov died on August 6, 2002, and is buried 
at the Didube Pantheon in Tbilisi.

2003
Koka Ignatov’s House-museum opened in Gonio.

In different years, besides Tbilisi, Koka Ignatov’s 
one-man exhibitions were held in Budapest, 
Amsterdam, Prague, Bologna, Brussels, Bombey, 
New-York, Paris, Olbany, Berlin, Sienne, Munich, 
Moscow, Luca and elsewhere.
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