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ძვირფასო მკითხველო, 

საქართველოს ხელოვნების სასახლე აგრძელებს 2015 წელს დაწყებულ მნიშვნელოვან ტრადიციას და თეატრისა 
და კინოს მხატვრების სერიის უკვე VII ტომს გამოსცემს. ეს სერია თავიდან მხოლოდ თეატრალური მხატვრობისადმი 
მიძღვნილ მრავალტომეულად იყო ჩაფიქრებული, თუმცა ჩვენი სასიქადულო მხატვრების ცხოვრებისა და მოღვაწეობის 
კიდევ ერთხელ უფრო ახლოს გაცნობამ კარგად დაგვანახა, რომ მათ შემოქმედებაში ქართულ თეატრთან ერთად 
უდიდესი ადგილი ეკავა კინოსაც. ისინი ერთნაირი წარმატებით აფორმებდნენ როგორც თეატრალურ დადგმებს, ასევე 
კინოსცენებს. სწორედ ამიტომაც, აღნიშნულმა სერიამ მოიცვა: იოსებ სუმბათაშვილის (I ტომი. 2015 წელი), ივანე 
ასკურავას (II ტომი. 2016 წელი), კარლო კუკულაძის (III ტომი. 2016 წელი), პეტრე ოცხელის (IV ტომი. 2017 წელი), კოკა 
იგნატოვის (V ტომი. 2018 წელი), ნიკოლოზ ყაზბეგის (VI ტომი. 2018 წელი) მრავალმხრივი შემოქმედება. 5 წელიწადში 
ზემოხსენებული სერიის წყალობით, მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე დაიბეჭდა დასახელებულ მხატვართა ნამუშევრების 
1000-მდე ფერადი ფოტორეპროდუქცია, რომელთა შორის ბევრი ფართო საზოგადოებამ პირველად იხილა. უკვე 
გამოცემულ ტომეულებში წარმოდგენილია როგორც ხელოვნების სასახლესა და ქვეყნის სხვადასხვა მუზეუმში, ისე პირად 
კოლექციებში დაცული თეატრალური თუ კინოესკიზები.

არსებული VII ტომი დაეთმო დიდ ქართველ მხატვარ-სცენოგრაფს, „ფერთა სიმფონიის დიდოსტატად“ აღიარებულ 
სოლიკო ვირსალაძეს. პარადოქსია, მაგრამ დამოუკიდებელ საქართველოში აქამდე არ არსებობდა სოლიკო ვირსალაძის 
შემოქმედების ამსახველი სრულფასოვანი კატალოგი. ხელოვნების სასახლეში დაცული მხატვრის ნამუშევრების 
აბსოლუტური უმეტესობა კი საერთოდაც პირველად ქვეყნდება, რაც აღნიშნულ გამოცემას  სამეცნიერო-საგანმანათლებლო 
ფუნქციასთან ერთად ექსკლუზიურობასაც სძენს. 

სასიამოვნო მოვალეობად მიმაჩნია დიდი მადლობა გადავუხადო ქალბატონებს ნინო სუხიშვილს, ქართული 
ნაციონალური ბალეტის დირექტორს და გენერალურ პროდიუსერს და მანანა ხიდაშელს, სოლიკო ვირსალაძის დისშვილს, 
რომელთაც საკუთარ კოლექციაში არსებული სოლიკო ვირსალაძის გამორჩეული ნამუშევრები უშურველად დაგვითმეს ამ 
გამოცემაში შესატანად.

გიორგი კალანდია
ხელოვნების სასახლის გენერალური დირექტორი, პროფესორი

Dear reader

The Art Palace of Georgia continues its tradition of releasing series on theatre and cinema painters, having, since 
2015, published seven volumes. This series was originally intended to be dedicated solely to theatrical painting, 
however, a closer look at the lives and works of our glorious painters has shown that in their creativity, cinema 
also took on a major role. These artists have been equally successful in both theatrical and film production. That is 
why this series covered the multifaceted works of Joseb Sumbatashvili (Volume I, 2015), Ivane Askurava (Volume 
II, 2016), Karlo Kukuladze (Volume III, 2016), Petre Otskheli (Volume IV, 2017), Koka Ignatov (Volume V, 2018), and 
Nikoloz Kazbegi (Vol. VI, 2018).

As a result of the aforementioned series, over the past five years, 1000 colourful photographic reproductions 
by renowned artists have been printed with high polygraphic quality, many of which have thus been seen by wider 
society for the very first time.

The already published volumes encompass theatre or cinema sketches preserved at both the Art Palace and in 
various museums throughout the country, as well as those kept in private collections.

The VII volume is dedicated to Soliko Virsaladze, the great Georgian painter-scenographer, recognized as a “Grand 
Master of Color Symphony”.

Paradoxically, there was no complete catalogue of Soliko Virsaladze’s creativity in independent Georgia. Most of 
the artist’s works preserved at the Art Palace are here published for the first time, which, along with its scientific and 
educational function, adds exclusivity to this publication.

It is my pleasure to thank Ms. Nino Sukhishvili, art manager and executive producer of the Georgian National 
Ballet, and Manana Khidasheli, niece of Soliko Virsaladze, who allowed the outstanding works of Soliko Virsaladze 
preserved in their private collections to be included in this edition.

George Kalandia
General Director of the Art Palace of Georgia, Professor 
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სოლიკო ვირსალაძე

დი დი ქარ თ ვე ლი მხატ ვა რი- ს ცე ნოგ რა ფი სო ლი კო (სიმონ) ვირ სა ლა ძე და ი ბა და თბი ლის ში, 1909 წელს, ოჯახ ში, 
 სა დაც სუ ლით - გო ნი თი კულ ტუ რის პირ ვე ლა დო ბა ფა სე უ ლო ბა თა რიგ ში და ამას თან, ეროვ ნუ ლი სუ ლი უმ თავ რე სი იყო. 

დე და, ელე ნე მუს ხე ლიშ ვი ლი, რუ სე თის იმ პე რი ის არ მი ის ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო ოფიც რის, ეფ რემ მუს ხე ლიშ ვი ლის ქა
ლიშ ვი ლი იყო.1  ად რე და ობ ლ და დე დით, ზრდი და დე ი და, ვე რა აბუ ლა ძე. აბუ ლა ძე ე ბის ოჯა ხი ქარ თუ ლი ინ ტე ლი გენ ცი ის 
ერ თ -ერთ სა უ კე თე სო ნა წილს წარ მო ად გენ და. ელე ნემ წარ მა ტე ბით და ამ თავ რა წმინ და ნი ნოს სა თა ვა დაზ ნა უ რო პან სი ო ნი 
და სწავ ლა გა ნაგ რ ძო შვე ი ცა რი ა ში, ჟე ნე ვის უნი ვერ სი ტე ტის ბი ო ლო გი ის ფა კულ ტეტ ზე. ამას თან, იგი კარ გად მღე რო და და 
ხა ტავ და. სწო რედ ეს ფარ თო ინ ტე რე სე ბია უმ თავ რე სი მთე ლი ოჯა ხის თ ვის კულ ტუ რა ში, მეც ნი ე რე ბა სა თუ ხე ლოვ ნე ბა ში! 

ელე ნეს ძმა, იოსე ბი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სამ ხედ რო პი რი არ ყო ფი ლა, ქვეყ ნის და მო უ კი დებ ლო ბის ჟამს ქარ თულ 
ჯარ ში შე ვი და და გა ი ა რა მძი მე გზა კოჯ რი დან ბა თუ მამ დე... სა დაც და ი ღუ პა კი დეც გე ნე რალ გი ორ გი მაზ ნი აშ ვი ლის მი ერ 
ბა თუ მი დან თურ ქე ბის ჯა რის ნა წი ლე ბის გა ძე ვე ბი სას. დაკ რ ძა ლუ ლია თა ნა მებ რ ძო ლებ თან ერ თად ბა თუმ ში. 

სო ლი კოს მა მა, ბაგ რატ ვირ სა ლა ძე სა სუ ლი ე რო პირ თა ოჯა ხი დან იყო, და ამ თავ რა პე ტერ ბურ გის სა სუ ლი ე რო აკა
დე მი ა, სა დაც ფარ თო გა ნათ ლე ბას იძ ლე ოდ ნენ. მან ასე ვე მი ი ღო ეკო ნო მი კუ რი გა ნათ ლე ბაც სა გა და სა ხა დო სფე რო ში. 
პირ ვე ლი ქარ თუ ლი რეს პუბ ლი კის დროს იყო სა გა და სა ხა დო სამ სა ხუ რის უფ რო სი. ბაგ რატ ვირ სა ლა ძე 1937 წლის რეპ რე
სი ებს შე ე წი რა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ თე ატ რი მის დიდ, ჭეშ მა რიტ გა ტა ცე ბას წარ მო ად გენ და და შვი ლე ბიც: სო ლი კო და მი სი 
ორი და – თი ნა თი ნი და ელე ნე (ლოლოტა) ხში რად დაჰ ყავ და სპექ ტაკ ლებ ზე. ასე რომ, თე ატ რით გა ტა ცე ბა სო ლი კოს ხატ
ვას თან ერ თად ბავ შ ვო ბი დან მოს დევ და, ისე ვე რო გორც დი დი მე გობ რო ბა და სი ახ ლო ვე დებ თან.  თი ნა თი ნი სწავ ლობ და 
რო გორც სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ა ში, ისე თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში ის ტო რი ის ფა კულ ტეტ ზე. ელე ნე ლი ტე რა ტუ
რას გაჰ ყ ვა, იყო ფოლ კ ლო რის ჩი ნე ბუ ლი მცოდ ნე და ფარ თო გა ნათ ლე ბის მქო ნე მი თო ლო გი ის სფე რო ში. ყო ვე ლი ვე ეს 
ინ ტე რე სე ბი – ხატ ვის, მუ სი კის, თე ატ რის, ის ტო რი ის, მი თო ლო გი ის, ქარ თუ ლი თუ მსოფ ლიო ხე ლოვ ნე ბის, ბავ შ ვო ბი დან 
მოს დ გამ და და ამან, ცხა დი ა, ნა ყო ფი ე რი შე დე გი გა მო ი ღო მის მთა ვარ საქ მი ა ნო ბა ში. სცე ნოგ რა ფი არ არის უბ რა ლოდ 
დე კო რის შემ ქ მ ნე ლი მხატ ვა რი თუ კონ ს ტ რუქ ტო რი, იგი სპექ ტაკ ლის დად გ მის თა ნა ავ ტო რი ა. სო ლი კო ვირ სა ლა ძეს ფრი
ად ნა ყო ფი ერ საქ მი ა ნო ბას თან ერ თად მუ სი კა ლურ თე ატ რ თან (ოპერასა და ბა ლეტ თან) ერ თად ნა მუ შე ვა რი აქვს დრა მა
ტულ თე ატ რ შიც, და კი ნო შიც კი (კოსტიუმების მხატ ვ რო ბა). იგი, რა თქმა უნ და, ღმერ თის გან ბო ძე ბუ ლი ნი ჭით ფერ მ წე რი 
იყო, კო ლო რი ტის არაჩ ვე უ ლებ რი ვი გრძნო ბით. მაგ რამ მი სი მოღ ვა წე ო ბა თე ატ რ ში და პირ ველ რიგ ში მუ სი კა ლურ თე ატ
რ ში, ბა ლეტ ში, არ შე მო ი ფარ გ ლა მხო ლოდ თუნ დაც ძა ლი ან დახ ვე წი ლი მხატ ვ რულ - ფერ წე რუ ლი გა ფორ მე ბით. თე ატ რი, 
გან სა კუთ რე ბით მუ სი კა ლუ რი ხომ სინ თე ზუ რი ხე ლოვ ნე ბა ა, ანუ ეს  არ არის ლიბ რე ტოს (ლიტერატურულ-სემანტიკური ნა
წი ლის), მუ სი კი სა და ცეკ ვის მე ქა ნი კუ რი ჯა მი.  სცე ნოგ რა ფია გუ ლის ხ მობს მუ სი კა ლურ სპექ ტაკ ლ ში თა ნა ავ ტო რო ბას, ე.ი. 
სპექ ტაკ ლის კონ ცეპ ტუ ა ლურ მო აზ რე ბას, სე მან ტი კის, ცხოვ რე ბი სე უ ლი საზ რი სის, მოძ რა ო ბის, დი ზა ი ნის,  ტექ ტო ნი კი სა და 
მუ სი კის სრულ ორ გა ნულ ერ თი ა ნო ბას, ურ თი ერ თა უ ცი ლე ბელ კავ ში რებს. და  სო ლი კო ვირ სა ლა ძე სწო რედ ამ სინ თე ზის 
უბად ლო ოს ტა ტი გახ ლ დათ. მის კოს ტი უ მებ სა თუ დე კო რა ცი ებს, ეს კი ზებ სა თუ მა კე ტებს უზარ მა ზა რი მხატ ვ რულ - ფერ წე
რუ ლი, გარ კ ვე ულ წი ლად თა ვის თა ვა დი ეს თე ტი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი გა აჩ ნ და და გა აჩ ნი ა, მაგ რამ მთა ვა რი სიღ რ მე, ში ნა
არ სი სწო რედ სინ თეზ ში მი იღ წე ვა. სო ლი კო ვირ სა ლა ძეს შე ეძ ლო ყო ფი ლი ყო დაზ გუ რი ფერ წე რის დი დოს ტა ტიც. ეს მი სი 
ეს კი ზე ბის თვა ლის ერ თი შევ ლე ბი თაც ნათ ლად ჩანს, მაგ რამ სწო რედ დი დი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მსოფ ლ ხედ ვა უბიძ გებ და 
მას ეთ ქ ვა, ეს კი ზი არა ფე რია – მე ვარ იქ – სცე ნა ზე. 

მე მქონ და ბედ ნი ე რე ბა, მე ნა ხა სო ლი კო ვირ სა ლა ძე მუ შა ო ბის პრო ცეს ში. ხში რად ისე თი ულა მა ზე სი ეს კი ზე ბი და უჭ
მუჭ ნია და გა და უგ დი ა, გუ ლი გა გის კ დე ბო და. ცხა დი ა, მან იცო და, რას აკე თებ და. იგი იყო აბ სო ლუ ტუ რად უკომ პ რო მი სო 
საქ მე სა და მო ქა ლა ქე ობ რივ ეთი კა ში, ქარ თ ვე ლო ბა ში. შე იძ ლე ბა ვინ მე და ეჭ ვ დეს  – სა ი დან? მი სი ნა მუ შევ რე ბის უმე ტე სო
ბა ხომ რუ სე თის ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რე ბის სცე ნა ზე ხორ ცი ელ დე ბო და. პირ ველ რიგ ში, მოს კო ვის დიდ თე ატ რ ში, 
აგ რეთ ვე, სან ქ ტ - პე ტერ ბურ გ ში (მაშინდელი ლე ნინ გ რა დი), ნო ვო სი ბირ ს კ ში და პრაქ ტი კუ ლად მსოფ ლი ოს ყვე ლა წამ ყ ვან 
კულ ტუ რულ დე და ქა ლაქ ში: პა რიზ ში, რომ ში, მი ლან ში, სტოკ ჰოლ მ ში, ტო კი ო ში და ა. შ. ცხა დი ა, რუ სე თის კულ ტუ რამ, პირ
ველ რიგ ში მუ სი კამ, ბა ლეტ მა მას ბევ რი მის ცა. ამას თან, იგი გახ ლ დათ ფარ თო ეს თე ტი კუ რი ცოდ ნის მქო ნე ხე ლო ვა ნი. 
აღ მო სავ ლე თი თუ და სავ ლე თი, თა ნა მედ რო ვე ო ბა თუ ის ტო რი ა, ლი ტე რა ტუ რა, კი ნოც კი, ეს ყვე ლა ფე რი მას სიღ რ მი სე უ
ლად ჰქონ და ათ ვი სე ბუ ლი და გა თა ვი სე ბუ ლი. და მა ინც, მი სი ნი ჭი თა ვი სი ფეს ვე ბით ქარ თულ სამ ყა რო შია და ქარ თუ ლი 
კულ ტუ რი დან მო დი ო და. ეს კარ გად ვი ცი მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბი დან სამ შობ ლო სად მი, და ეს არ სე ბი თია მხატ ვ რის შე
მოქ მე დე ბა შიც.  მას ხში რად უთ ქ ვამს: – რო გორ მა ღი ზი ა ნე ბენ ეს ღი პი ა ნი ქარ თ ვე ლე ბი, თვით კ მა ყო ფი ლე ბი რომ დგა ნან 
თა ვი ანთ მან ქა ნებ თან და თი თით გა სა ღებს ატ რი ა ლე ბე ნო. მაგ რამ რო დე საც გა სუ ლი სა უ კუ ნის 80-იანი წლე ბის მი წუ რულს 
ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბა და იწყო და აქ ცი ე ბი იმარ თე ბო და, იგი უკ ვე უკურ ნე ბე ლი სე ნით და ა ვა დე ბუ ლი ამო დი ო და თა ვი სი 
სახ ლი- სა ხე ლოს ნო დან მთავ რო ბის სახ ლ თან და ამ აქ ცი ებს უყუ რებ და. ერ თ -ერ თი ასე თი აქ ცი ის დროს, 1988 წელს, მხატ
ვარს თვალ ზე ცრემ ლი მოს დ გო მია და უთ ქ ვამს: „Нация жива!“ 

სო ლი კო ვირ სა ლა ძემ ძა ლი ან ღირ სე უ ლად მი ი ღო ბე დის დარ ტყ მა, უკურ ნე ბე ლი სე ნი და ასე ვე წა ვი და ამ ქ ვეყ ნი დან, 
მე მის თვა ლებ ზე ცრემ ლი არ მი ნა ხავს, თუნ დაც მი სი დე ბის გარ დაც ვა ლე ბა ზე. დე ბი სა, რო მელ თა შე სა ხე ბაც ასე თქვა: – 
თქვენ მე ყვე ლა ნი ძა ლი ან მიყ ვარ ხართ, მაგ რამ ყვე ლა ზე ძვირ ფა სი მა ინც ჩე მი დე ბი არი ან. მათ გა რე შე უმ ძი მეს წლებს 
ვერ გა ვუძ ლებ დი...

რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო ქარ თუ ლი ხედ ვა მი სი შე მოქ მე დე ბის თ ვის, ამა ზე ქვე მოთ მო გახ სე ნებთ, მაგ რამ სა ქარ თ
ვე ლო მარ თ ლაც უსაზღ ვ როდ უყ ვარ და. შე მოვ ლი ლი ჰქონ და ქვეყ ნის ყვე ლა კუთხე- კუნ ჭუ ლი, ცხე ნი თა და ფე ხით  შე მო ი ა რა

1Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. М.: Воениздат, 1986



მთე ლი სვა ნე თი. მე მა შინ თით ქ მის ბავ შ ვი, ყრმა ვი ყა ვი (ჩვენ, ის და მე დე დამ წაგ ვიყ ვა ნა. დე და სვა ნე თის კედ ლის მხატ ვ
რო ბის სპე ცი ა ლის ტი იყო) და ვხე დავ დი, რო გორ იმ ს ჭ ვა ლე ბო და იგი ამ კუთხის უზარ მა ზა რი ხიბ ლით. 

მახ სოვს აგ რეთ ვე მი სი სიტყ ვე ბი: – ასე თი კომ პ ლექ სე ბი, რო გო რიც ატე ნი სა და ყინ წ ვი სის მო ხა ტუ ლო ბე ბი ა, მსოფ ლი ო
ში ერ თი -ო რი თუ იქ ნე ბა. ეს ჩვენ მა შვი ლებ მა ბავ შ ვო ბი დან ვე უნ და შე ი სის ხ ლხორ ცო ნო... ხო ლო რამ ხე ლა მნიშ ვ ნე ლო ბა 
ჰქონ და მის თ ვის ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლის მხატ ვ რო ბას, ეს ყვე ლამ იცის, ვინც კი მი სი შე მოქ მე დე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლა.

– ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლი ჩემ თ ვის ერის შე მოქ მე დე ბი თი პო ტენ ცი ის გან სა ხი ე რე ბა ა! – მითხ რა მან ერ თხელ და დას ძი
ნა, – და კი დევ! ეჰ, ჟე ნია (ევგენი მი ქე ლა ძე) რომ არ და ეხ ვ რი ტათ, ვახ ტან გი (ჭაბუკიანი), ჟე ნია და მე მსოფ ლი ოს ერ თ -
ერთ სა უ კე თე სო მუ სი კა ლურ თე ატრს შევ ქ მ ნი დით!

ვე რაფ რით ურიგ დე ბო და სი ყალ ბეს, სენ ტი მენ ტა ლო ბას, პო ე ტუ რი იგი სცე ნა ზე იყო. არა სო დეს არ ულა პა რა კია 
ღმერ თ ზე, რწმე ნა ზე... ერ თხელ პირ და პირ პი რი და ვა ღე, ისე გა მა ო ცა მის მა სიტყ ვებ მა. მუ შა ობ და, უცებ შეწყ ვი ტა და 
 მო მიტ რი ალ და: 

– მე კი ვი ცი, რომ იქ რა ღაც არის, – თქვა დარ წ მუ ნე ბით და ოდ ნავ სევ დი ა ნად, – მაგ რამ აი, გნა ხავთ იქ თქვენ, ყვე ლას?! 
გავ შ რი, ვე რა ფე რი ვთქვი... ან კი რა უნ და მეთ ქ ვა?
ალ ბათ, ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი თვი სე ბა მი სი ბუ ნე ბი სა იყო გა სა ო ცა რი (ჩემთვის თით ქ მის წარ მო უდ გე ნე ლი)  მი ზან და

სა ხუ ლო ბა.  მან თით ქოს ყო ველ თ ვის იცო და, რა უნ დო და და რო გორ უნ და მი ეღ წია მიზ ნის თ ვის. 
ბოლ შე ვი კებს ორ გა ნუ ლად ვერ იტან და, არა სო დეს არ წა სუ ლა მათ თან კომ პ რო მის ზე. კარ გად იცო და, რა სა ში ნელ 

ძა ლას თან ჰქონ და საქ მე და ცდი ლობ და ამ პი რო ბებ შიც გა ე კე თე ბი ნა მაქ სი მუ მი ზედ მე ტი ბა ქი ბუ ქის გა რე შე. ერ თხელ, რო
დე საც მო რიგ ტი რა დას წარ მოვ თ ქ ვამ დი, გა მა ჩე რა და წყნა რად მითხ რა: – თუ რა მე შე გიძ ლია გა ა კე თო, მი დი! თუ არა და, 
ტყუ ი ლად ნუ ხმა უ რობ!..

ეს კარ გად და ვი მახ სოვ რე...
მო ქა ლა ქე ობ რივ პლან ში ერ თხელ და ვი ნა ხე მი სი აღ შ ფო თე ბა და მძაფ რი რე აქ ცი ა. რო ცა გა ი გო საბ ჭო თა ჯა რე ბის მი-

ერ პრა ღის და კა ვე ბა (1968 წელს), გა ფით რ და და კბი ლებ ში გა მოც რა: „Сволочи!“
შე მოქ მე დე ბით პლან ში, თვით რე ა ლი ზა ცი ის თვალ საზ რი სით, მი სი გზა, ცხა დი ა, იოლი არ ყო ფი ლა, მაგ რამ გა მო ირ ჩე

ო და მკა ფიო მი ზან და სა ხუ ლო ბით. ჯერ კი დევ სკო ლა ში სწავ ლი სას იგი გა დი ო და ხატ ვის კურ სებს მო სე თო ი ძის სა ღა მოს 
სტუ დი ა ში და თან ქო რე ოგ რა ფი ულ სტუ დი ა შიც მე ცა დი ნე ობ და. 

1927 წელს ჩა ა ბა რა თბი ლი სის სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ა ში, სა დაც მას იოსებ შარ ლე მა ნი ას წავ ლი და. ჯერ კი დევ პირ
ველ კურ სე ლი იგი აფორ მებს რამ დე ნი მე სპექ ტაკლს ახალ გაზ რ და მუ შა თა თე ატ რ ში. გა სუ ლი სა უ კუ ნის 20-იან წლებ ში 
გავ რ ცე ლე ბუ ლი ტენ დენ ცი ით მუ შა ობს კონ ს ტ რუქ ტი ვის ტულ პლან ში. შემ დ გომ ში მკვეთ რად იც ვ ლის სტი ლის ტი კას და ხდე
ბა მკა ფი ოდ გა მო ხა ტუ ლი ფერ წე რუ ლი ტენ დენ ცი ე ბის მქო ნე თე ატ რა ლუ რი მხატ ვა რი, მაგ რამ კონ ს ტ რუქ ტი ვიზ მი დან მან 
სა ჭი რო გაკ ვე თი ლე ბი მა ინც გა მო ი ტა ნა. პირ ველ რიგ ში, ეს ეხე ბა სას ცე ნო სივ რ ცის მკა ფიო ორ გა ნი ზე ბას. სპე ცი ა ლუ რი 
ფა კულ ტე ტი თე ატ რა ლუ რი მხატ ვ რო ბის ასათ ვი სებ ლად მა შინ თბი ლი სის სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ა ში არ იყო და ამი ტომ მი ემ
გ ზავ რე ბა რუ სეთ ში. 

1928 წელს იგი ირიცხე ბა მოსკოვის სამ ხატ ვ რო- ტექ ნი კუ რ ინ ს ტი ტუ ტში თე ატ რა ლუ რი ფერ წე რის გან ყო ფი ლე ბა ზე. 
1930 წელს ეს განყოფილება შეუერთდა ლენინგრადის სამხატვრო აკადემიას. მან ლენინგრადში გააგრძელა სწავლა 
მიხაილ ბობიშევის კლასში, რომელიც 1931 წელს დაამთავრა.

მოსკოვსა და ლენინგრადში სწავლის პერიოდში ახალ გაზ რ და მხატ ვ რის თ ვის უაღ რე სად ნა ყო ფი ე რი გამოდგა ურ თი
ერ თო ბა ისა აკ რა ბი ნო ვიჩ თან, დი დი ნი ჭი სა და გა ქა ნე ბის მხატ ვარ თან, ნო ვა ტორ თან, შე მოქ მედ თან. ისა აკ რა ბი ნო ვიჩ თან 
სო ლი კო ვირ სა ლა ძეს აახ ლო ებ და მუ სი კა ლუ რი თე ატ რის გა აზ რე ბა, კონ ცეფ ცია სწო რედ სცე ნოგ რა ფი უ ლი თვალ საზ რი
სით. გა სუ ლი სა უ კუ ნის 20-30-იანი წლე ბის თ ვის უკ ვე მუ შა ობ და საბ ჭო თა იდე ო ლო გი უ რი მან ქა ნა, რომ ლის თ ვი საც კულ
ტუ რის ყვე ლა სფე რო, მათ შო რის ხე ლოვ ნე ბა და ცხა დი ა, თე ატ რიც, პირ ველ რიგ ში უნ და ჩამ დ გა რი ყო სა ხელ მ წი ფოს 
სამ სა ხურ ში. მთე ლი ძა ლით ამუ შავ და ცნო ბი ლი „ძალაუფლების ტექ ნო ლო გი ა“. ხე ლოვ ნე ბის იდე ურ -ე მო ცი უ რი, მსოფ ლ
მ ხედ ვე ლობ რი ვი ზე მოქ მე დე ბის ძა ლა ნა თე ლი იყო ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის: ყვე ლა და ყვე ლა ფე რი უნ და ემ სა ხუ როს კო მუ
ნის ტუ რი რე ჟი მის გამ ყა რე ბას. ამ გ ვარ მა, იდე ო ლო გი ზე ბულ მა მიდ გო მამ ხე ლი შე უწყო მთლი ა ნად ხე ლოვ ნე ბა ში და რა ღა 
თქმა უნ და,  მხატ ვ რო ბა შიც ნა ტუ რა ლის ტუ რი ტენ დენ ცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბას. ერ თი მხრივ თე ატ რი, მით უმე ტეს, მუ სი კა ლუ
რი, უბ რა ლოდ მო ითხოვ და სპე ცი ფი კურ პი რო ბით ენას; ში ნა არ სი, მსოფ ლ ხედ ვა უნ და გად მო ი ცეს დარ გის, სფე როს – იმა
ვე ოპე რი სა თუ ბა ლე ტის ენა ზე: ოპე რა ში უნ და იმ ღე რო, ბა ლეტ ში იცეკ ვო. ერ თი მხრივ, აღ ნიშ ნუ ლი სპე ცი ფი კა იმ დე ნად 
ნა თე ლი ა, რომ მი სი სრუ ლი გვერ დის ავ ლა უბ რა ლოდ წარ მო უდ გე ნე ლი გახ ლ დათ. ბო ლოს და ბო ლოს, არ შე იძ ლე ბო და 
ცეკ ვის პან ტო მი მამ დე დაყ ვა ნა, დე კო რა ცი ა თა ნა ტუ რა ლის ტუ რი წარ მოდ გე ნა. დი დი ოს ტა ტე ბი, რო მელ თა შო რი საც იყო 
ისა აკ რა ბი ნო ვი ჩი, ახერ ხებ დ ნენ იდე ო ლო გი ზა ცი ი სა და ცენ ზუ რის მი უ ხე და ვად მა ინც შე ექ მ ნათ მხატ ვ რუ ლად მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ნა წარ მო ე ბე ბი. სო ლი კო ვირ სა ლა ძე ის მხატ ვა რი გახ ლ დათ, რო მელ საც ჰქონ და სწო რი, ღრმად გა აზ რე ბუ ლი მიდ
გო მა ხე ლოვ ნე ბის და კერ ძოდ, ბა ლე ტის ენას თან. 30-იანი, გან სა კუთ რე ბით კი 40-იანი წლე ბი ამ მხრივ არ იყო ად ვი ლი! 
დი ახ, არ იყო ად ვი ლი საკუთარი პრინ ცი პე ბის დაც ვა. სო ლი კო ვირ სა ლა ძე სწო რედ ის მხატ ვა რი იყო, რო მელ მაც შეძ ლო 
სა ერ თო ჯამ ში ეკე თე ბი ნა ის, რაც სურ და, რო გორც სწამ და და სჯე რო და. ამა ში მას, რა თქმა უნ და, და ეხ მარ ნენ ის დი დი 
ოს ტა ტე ბი, რო მელ თა სკო ლაც თა ვად გა ი ა რა, ჯერ ისა აკ რა ბი ნო ვიჩ თან, შემ დეგ კი მი ხა ილ ბო ბი შევ თან, რომ ლის კლას
შიც და ამ თავ რა სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ა. იმ, 30-იან წლებ ში ლე ნინ გ რად ში კვლავ იდ გ მე ბო და სპექ ტაკ ლე ბი, გა ფორ მე ბუ ლი 
ისე თი ფერ მ წე რე ბის მი ერ, რო გო რე ბიც იყ ვ ნენ კონ ს ტან ტინ კო რო ვი ნი და ალექ სანდრ გო ლო ვი ნი. სო ლი კო ვირ სა ლა ძის 
შე მოქ მე დე ბა ში, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ორ გა ნუ ლად იყო ჩა დე ბუ ლი მი სი გა სა ო ცა რი ნი ჭი მუ სი კა ლუ რი და კო ლო რის ტულ - 
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ფერ წე რულ ენა თა სინ თე ზი სა, მაგ რამ ლე ნინ გ რად ში, რა თქმა უნ და, მხატ ვარ მა სა უ კე თე სო სკო ლა გა ი ა რა. წინ ს წ რე ბით 
მინ და აღ ვ ნიშ ნო, რომ ერ თ გუ ლე ბა სა კუ თა რი მხატ ვ რუ ლი პრინ ცი პე ბი სად მი ასე ად ვი ლიც არ ყო ფი ლა. იყო მკაც რი ჩა რე
ვის არა ერ თი შემ თხ ვე ვა, რო დე საც პირ და პი რი გა გე ბით, გა უ ფუ ჭე ბი ათ ამა თუ იმ სპექ ტაკ ლის გა ფორ მე ბა. კარ გად მახ
სოვს მი სი სიტყ ვე ბი: „ნუ წუ წუ ნებ, იყა ვი მტკი ცე, მი ზან და სა ხუ ლი, და პირ ველ რიგ ში, შენს საქ მე ში! შენ რა გგო ნი ა, მე ცო ტა 
სის ხ ლი გა მიშ რეს, ცო ტა რა მე გა მი ფუ ჭეს? ყო ველ თ ვის ერ თ ნა ი რად წარ მა ტე ბუ ლი ვერ იქ ნე ბი, მაგ რამ წუ წუ ნი გა მო სა ვა ლი 
არ არის. მუ შა ო ბა, მუ შა ო ბა ყო ველ გ ვარ პი რო ბებ ში – მხო ლოდ ეს არის წა მა ლი! თუ არა და, პო ზა ში დგო მა ად ვი ლი ა, თან 
ეს ტყუ ი ლი რო დი ა“. 

ეს შე ვიწ რო ე ბა, ეს ცენ ზუ რა ძალ ზე აქ ტი უ რი იყო გა სუ ლი სა უ კუ ნის 40-იან წლებ ში და 50-იანის და საწყის ში. შემ დეგ
შიც, 50-60-იანებშიც, მი უ ხე და ვად ერ თ გ ვა რი ამო სუნ თ ქ ვი სა, არ შეწყ ვე ტი ლა. მახ სოვს, რო გორ იგო ნებ და სო ლი კო ერ
თხელ ჩვენ თან – დებ თან და  დის შ ვი ლებ თან ერთ ეპი ზოდს: „გედების ტბის“ ერ თ -ერ თი დად გ მი სას  ვი ღა ცას უჩივ ლი ა, 
 ვირ სა ლა ძემ ფორ მა ლის ტუ რად გა დაწყ ვი ტა დე კო რა ცი ე ბი ო. მო იწ ვი ეს კო მი სი ა, სხდო მას ეს წ რე ბო და თვით საბ ჭო თა კავ
ში რის კულ ტუ რის მი ნის ტ რი, თა ვი სი სიმ კაც რი თა და პირ და პი რო ბით საკ მა ოდ ცნო ბი ლი პი როვ ნე ბა,  ეკა ტე რი ნა ალექ სე
ევ ნა ფურ ცე ვა. გარ ჩე ვა და იწყო იმით, რომ რო მე ლი ღაც მლიქ ვ ნელ მა გა ნაცხა და, ტბა არ ჰგავს ტბა სო! სო ლი კო არ აპი
რებ და უკან და ხე ვას და უპა სუ ხა, – დი ახ, მე თევ ზის თვალ საზ რი სით ალ ბათ არ ჰგავ სო (როცა სა ჭი რო იყო, კაი მწა რე ენა 
ჰქონ და!). ატყ და ხარ ხა რი – შე ნიშ ვ ნის ავ ტო რი თურ მე მარ თ ლაც თავ გა დაკ ლუ ლი მე თევ ზე ყო ფი ლა. შემ დ გომ  ეკა ტე რი ნა 
ფურ ცე ვამ ჰკითხა ვა დიმ რინ დინს, მოს კო ვის დი დი თე ატ რის მთა ვარ მხატ ვარს, გა ლი ნა ულა ნო ვას მე უღ ლეს, რო მელ საც 
გარ კ ვე უ ლად კონ კუ რენ ცია ჰქონ და სო ლი კოს თან, – თქვენ რას იტყ ვი თო: – ეს ღვთა ებ რი ვი ა! – უპა სუ ხა მან მი ნისტრს. – მე 
კომპ ლი მენ ტი არ მითხო ვი ა ო! – ბრძა ნა ეკა ტე რი ნა ალექ სე ევ ნამ. ასე ჩა ი შა ლა ქარ თ ვე ლი მხატ ვ რის გა სა კიცხად მოწ ვე უ
ლი სხდო მა. არა და, ამ დროს, 50-იანი წლე ბის მი წუ რულს ვირ სა ლა ძე აღი ა რე ბუ ლი მა ეს ტ რო იყო... 

1931 წელს სო ლი კო ვირ სა ლა ძე ბრუნ დე ბა თბი ლის ში, სა დაც იგი მო იწ ვია რე ჟი სორ მა კო ტე მარ ჯა ნიშ ვილ მა ჯო ა კი
ნო რო სი ნის „ვილჰელმ ტე ლის“ გა სა ფორ მებ ლად. ერ თი მე ო რეს მის დევს ოპე რე ბი – გა ე ტა ნო დო ნი ცე ტის „დონ პას კუ
ა ლე“ და პი ოტრ ჩა ი კოვ ს კის „ევგენი ონე გი ნი“ (ალექსანდრ პუშ კი ნის პო ე მის მი ხედ ვით); ბა ლე ტე ბი – ადოლფ ადა ნის 
„კორსარი“ და პი ოტრ ჩა ი კოვ ს კის „გედების ტბა“; მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა თე ატ რ ში „ანდერსენის ზღაპ რე ბი“ და სხვა. 
მხატ ვა რი გა ნაგ რ ძობ და შე მოქ მე დე ბით ზრდას, მუ სი კა ლუ რი თე ატ რის სა ი დუმ ლო ე ბის წვდო მას. ამ პე რი ოდ ში გან სა კუთ
რე ბით წარ მა ტე ბუ ლი გა მოდ გა რე ინ ჰოლდ გლი ე რის ოპე რა „შაჰ-სენე მი “ (ბა ქო ში) 1934 წელს და გა მორ ჩე ვით, შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, სა ე ტა პო დად გ მა –  ზა ქა რია ფა ლი აშ ვი ლის „დაისი“ 1936 წელს. ამ სპექ ტაკ ლებ ზე სო ლი კო ვირ სა ლა ძე წარ მოდ
გა უკ ვე ჩა მო ყა ლი ბე ბულ მხატ ვარ - ს ცე ნოგ რა ფად. რა თქმა უნ და, იგი გა ნაგ რ ძობ და შე მოქ მე დე ბით ზრდას და შე სა ბა მი
სად, სა ხე ზეა მუ სი კა ლუ რი თე ატ რის მი სე უ ლი კონ ცეფ ცია – სპექ ტაკ ლი, სა ხო ვა ნე ბა, თე ატ რა ლუ რი პი რო ბი თო ბა, ფე რის 
გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი მუ სი კას თან სინ თეზ ში, ამაღ ლე ბულ - პო ე ტუ რი მუ სი კა ლურ - თე ატ რა ლუ რი სა ხე. სო ლი კო ვირ სა ლა
ძის მუ სი კა ლუ რი თე ატ რის კონ ცეფ ცი ას თან და კავ ში რე ბით უნ და გან ვი ხი ლოთ მი სი მო ნათხ რო ბი (ცხადია, ბევ რად უფ რო 
გვი ან დე ლი, და ახ ლო ე ბით 80-იანი წლე ბი სა). კერ ძოდ, მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა ჯორჯ ბა ლან ჩი ნის შე მოქ მე დე ბი სად მი. 
„რა თქმა უნ და, ბა ლან ჩი ნი უდი დე სი ოს ტა ტი ა, მაგ რამ ჩე მი ხედ ვა (იგულისხმება სა ბა ლე ტო სპექ ტაკ ლე ბი) პრინ ცი პუ
ლად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. ბა ლან ჩი ნი გე ნი ა ლუ რად ქმნის ბა ლეტ - კონ ცერტს, ანუ ეს გახ ლავთ სუფ თა მუ სი კა, რო გორც წე სი, 
კლა სი კა, და ასე ვე სუფ თა ცეკ ვა. ამა ში მას ბა და ლი არა ჰყავს. ჩე მი ხედ ვაა ბა ლე ტი- ს პექ ტაკ ლი, სა დაც თავ მოყ რი ლია 
სა ხო ვა ნე ბა, ქმე დე ბა, ლიბ რე ტო, მოვ ლე ნა თა თე ატ რა ლუ რი გან ვი თა რე ბა. ორი ვე მიდ გო მას, ორი ვე კონ ცეფ ცი ას აქვს 
ლე გი ტი მუ რი უფ ლე ბა, წარ დ გეს მა ყუ რებ ლის წი ნა შე. უბ რა ლოდ, ჩემ თ ვის ახ ლოა ბა ლე ტი- ს პექ ტაკ ლი (და ცხა დი ა, არა 
პან ტო მი მა)“. ამ მი სე უ ლი ხედ ვის, კონ ცეფ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში უდი დე სი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და შე მოქ მე დე ბით კავ შირს 
ბა ლეტ მა ის ტერ თან. ამა შიც სო ლი კოს ღმერ თ მა დიდ შე მოქ მე დებ თან მუ შა ო ბის სა შუ ა ლე ბა მის ცა. ესე ნი იყ ვ ნენ ვახ ტანგ 
ჭა ბუ კი ა ნი და იური გრი გო რო ვი ჩი. ჭა ბუ კი ა ნი – პირ ველ რიგ ში გე ნი ა ლუ რი მო ცეკ ვა ვე, თუმ ცა რო გორც ბა ლეტ მა ის ტე რი, 
ძალ ზე სა ინ ტე რე სო. სო ლი კო ვირ სა ლა ძე უაღ რე სად აფა სებ და ვახ ტანგ ჭა ბუ კი ანს. პირ ველ რიგ ში, რო გორც მო ცეკ ვა ვეს. 
იგი მი იჩ ნევ და, რომ ჯა ბუ კი ა ნი იყო გე ნი ო სი, ყვე ლა დრო ის ერ თ -ერ თი გა მორ ჩე უ ლი მო ცეკ ვა ვე. რაც შე ე ხე ბა გრი გო რო
ვიჩს, ეს ცალ კე თე მაა სა სა უბ როდ და გან სა ხილ ვე ლად. ჯერ ჯე რო ბით მხო ლოდ აღ ვ ნიშ ნავ, რომ ისიც ყვე ლა დრო ის ერ თ -
ერ თი უდი დე სი ბა ლეტ მა ის ტე რი ა. ორი ვეს – სო ლი კო ვირ სა ლა ძე საც და იური გრი გო რო ვიჩ საც ბედ მა მარ თ ლაც გა უ ღი მა, 
რომ შეხ ვ დ ნენ ერ თ მა ნეთს. მაგ რამ სა ნამ გრი გო რო ვიჩს შეხ ვ დე ბო და, სო ლი კო გა დის, ჩე მი აზ რით, ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო 
პე რი ოდს 30-იანი წლე ბის მი წუ რუ ლი დან 50-იანის შუა წლე ბამ დე.

ზა ქა რია ფა ლი აშ ვი ლის „დაისს“ წარ მა ტე ბა ხვდა მოს კოვ ში ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის დე კა და ზე. სპექ ტაკ ლ ში მნიშ ვ ნე
ლო ვან როლს ისევ თა მა შობს კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი ელე მენ ტე ბი, მაგ რამ ფე რის რო ლი აშ კა რად მა ტუ ლობს. აქ უკ ვე ისა ხე
ბა კო ლო რის ტუ ლი  წყო ბის ის თა ვი სე ბუ რე ბა, რო მე ლიც შემ დ გომ იხ ვე წე ბა და დი დი წარ მა ტე ბი თაც წარ მოგ ვიდ გე ბა 
მხატ ვარ სო ლი კო ვირ სა ლა ძის  შე მოქ მე დე ბის ყვე ლა შემ დ გომ ეტაპ ზე. ესაა კო ლო რის ტუ ლი წყო ბის აგე ბა აქ რო მა ტულ 
(შავი, ნაც რის ფე რი, თეთ რი) ფე რებ თან ქრო მა ტუ ლის (წითელი, ლურ ჯი, ყვი თე ლი) შე ხა მე ბა ზე და ოქ რო სა და ვერ ცხ
ლის ფე რე ბის გა მო ყე ნე ბით. ქრო მა ტულ -აქ რო მა ტულ გა მა ში ად ვი ლად იკითხე ბა მი სი ქარ თუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა, კერ ძოდ, 
 ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლის მხატ ვ რო ბა. ეს შე ხა მე ბა არ არის უბ რა ლოდ ნა სეს ხო ბა. საქ მე ისა ა, რომ ეს შე ხა მე ბა სა შუ ა ლე
ბას იძ ლე ვა ინ ტენ სი უ რი ფე რა დოვ ნე ბა ორ გა ნუ ლად შე იკ რას ერ თი ან გა მა ში და ამას თან იყოს ლა კო ნი უ რი. სწო რედ ეს 
ლა კო ნიზ მი – მაქ სი მა ლუ რი მხატ ვ რუ ლი ეფექ ტი ძუნ წი, ლა კო ნი უ რი ხერ ხე ბით, ანა თე სა ვებს სო ლი კო ვირ სა ლა ძეს დიდ 
ქარ თ ველ მხატ ვ რებ თან და მე ვიტყო დი, მშვე ნი ე რე ბის ქარ თულ გა გე ბას თან. „გრძელი სიტყ ვა მოკ ლედ ით ქ მის“: ეს არ 
არის უბ რა ლოდ მოს წ რე ბუ ლი ნათ ქ ვა მი, აქ მთე ლი მსოფ ლ ხედ ვაა  ჩა დე ბუ ლი. „დაისის“ წარ მოდ გე ნას მოჰ ყ ვა მი პა ტი ჟე ბა 
ლე ნინ გ რად ში 1937 წელს. აქ ის მუ შა ო ბას იწყებს ორი ვე მუ სი კა ლურ თე ატ რ ში. კი რო ვის სა ხე ლო ბის თე ატ რ ში ომამ დელ 
პე რი ოდ ში აფორ მებს ვახ ტანგ ჭა ბუ კი ა ნის მი ერ დად გ მულ ორ სპექ ტაკლს. ეს იყო ორი ქარ თ ვე ლი დი დოს ტა ტის პირ ვე ლი 
ერ თობ ლი ვი ნა მუ შე ვა რი. კერ ძოდ, ისი ნი დგა მენ  ან დ რია ბა ლა ჩი ვა ძის „მთების გულს“ (1938 წ.) და ალექ სანდრ კრე ი ნის 
„ლაურენსიას“, ხო ლო მცი რე თე ატ რ ში სო ლი კო აფორ მებს ბო რის ასა ფი ე ვის „აშუღ-ყარიბს“ და  ჯუ ზე პე ვერ დის ოპე რა „ 
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ფალ ს ტაფს“ ემა ნუ ილ კაპ ლა ნის დად გ მით. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ამ დად გ მებ მა გა და არ ჩი ნეს სო ლი კო ვირ სა ლა ძე. ლე
ნინ გ რად ში რეპ რე სი ე ბის ტალ ღა უფ რო ად რე და იწყო – 1935 წელს, სა ქარ თ ვე ლო ში კი ამ დროს მძვინ ვა რებ და.  სო ლი კო 
მის თ ვის ჩვე უ ლი თავ შე კა ვე ბუ ლი, მაგ რამ ზუს ტი ემო ცი ით ყვე ბო და: „გათავდა ერ თი დად გ მა, მე რე მე ო რე, მე სა მე, თბი ლი
სი დან იტყო ბი ნე ბოდ ნენ: არა ვი თარ შემ თხ ვე ვა ში არ ჩა მოხ ვი დე ო“. 1937 წელს და ი ჭი რეს მა მა მი სი ბაგ რა ტი, და ლო ლი ტა 
(5 წე ლი წა დი გა ა ტა რა ბა ნა კებ ში), მე ო რე დის – თი ნას ქმა რი 1938 წელს. ასე ვე და ი ჭი რეს სო ლი კოს უახ ლო ე სი მე გობ რე
ბი: ევ გე ნი მი ქე ლა ძე, გო გი ელი ა ვა (დიდი ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რი, ბაქ ტე რი ო ფა გის და მა არ სე ბე ლი), პეტ რე ოცხე ლი და მრა
ვა ლი სხვა. სწო რედ ამ დროს ლე ნინ გ რა დის ს. კი რო ვის სა ხე ლო ბის თე ატ რ მა შეს თა ვა ზა შტატ ში ჩა რიცხ ვა. სო ლი კოს არ 
შე ეძ ლო არ ეთ ქ ვა თე ატ რის ად მი ნის ტ რა ცი ა ში, რომ მის გარ შე მო უამ რა ვი ხალ ხი იყო რეპ რე სი რე ბუ ლი. პა სუ ხი მარ თ ლაც 
გა სა ო ცა რი იყო, იმი ტო მაც გენ დო ბი თო. ლე ნინ გ რა დი (სანქტ-პეტერბურგი) ძა ლი ან უყ ვარ და სო ლი კოს. იგი მი იჩ ნევ და, 
რომ ეს არის მსოფ ლი ოს ერ თ -ერ თი ულა მა ზე სი ქა ლა ქი.

ბარ თო ლო მეო რას ტ რე ლის, კარლ რო სის, ჩარლზ კა მე რო ნის მი ერ აგე ბუ ლი ქა ლა ქი თა ვი სი ნე ვის პროს პექ ტით, სა ნა
პი რო თი, არ ხე ბი თა და მთლი ა ნად არ ქი ტექ ტუ რით ნაკ ლე ბად იყო რუ სუ ლი. იგი უფ რო ევ რო პუ ლი ტი პის  დი დე ბულ ერ თი
ან ან სამბლს წარ მო ად გენ და. ძვე ლი პე ტერ ბურ გე ლე ბი დან ძა ლი ან ბევ რი იყო რეპ რე სი რე ბუ ლი, მაგ რამ მა ინც გა დარ ჩა 
რამ დე ნი მე ოჯა ხი. 

„ლაურენსიას“, „ფალსტაფის“, „მთების გუ ლის“ ეს კი ზებ ში ჩანს ფე რა დოვ ნად ძალ ზე მდი და რი და ამას თან ტო ნა ლუ
რად ერ თი ა ნი, მა ღა ლი დო ნის ფერ წე რა ფერ წე რუ ლი გრა და ცი ე ბის სიმ დიდ რით, რო მელ თაც მარ თ ლაც გა აჩ ნია და მო
უ კი დე ბე ლი მხატ ვ რუ ლი ღირ სე ბე ბი. შე იძ ლე ბა ჩავ თ ვა ლოთ, რომ ისი ნი აბ სო ლუ ტუ რად არ „ვარდებიან“ თა ნა მედ რო ვე 
მხატ ვ რო ბის სა ერ თო სუ რა თი დან. კი დევ უფ რო სა ყუ რადღე ბოა ამ მხრივ 40-იან წლებ ში შეს რუ ლე ბუ ლი ეს კი ზე ბი ჯორჯ 
გერ შ ვი ნის „პორგი და ბე სის“, ალექ სანდრ გლა ზუ ნო ვის „რაიმონდასთვის“ (1948 წ.), ხო ლო კოს ტი უ მე ბის ეს კი ზე ბი 
 ნი კო ლაი რიმ ს კი- კორ სა კო ვის „შეხერეზადასთვის“ (1950 წ.) ცეცხ ლო ვა ნი ალის ფე რით პირ და პირ წით ლის სიმ ფო ნი ას 
იძ ლე ვა.  პას ტე ლის მაგ ვა რი ფე რე ბი უფა ქი ზეს გა მას ქმნის „მძინარე მზე თუ ნა ხავ ში“. თა ვის თა ვად ოდ ნავ გა დატ ვირ თუ
ლია ლე ნინ გ რად ში დად გ მუ ლი ვიქ ტორ დო ლი ძის „ქეთო და კო ტეს“ ეს კი ზი ქა ლა ქის ხე დით (1949 წ.). ეს იყო ის მცი რე
დი კომ პ რო მი სი, რო მელ ზე წას ვ ლაც 40-იან წლებ ში სო ლი კო ვირ სა ლა ძეს იძუ ლე ბით მო უხ და. გა ვიხ სე ნოთ, რომ ეს ის 
წლე ბი ა, რო დე საც  და ვით კა კა ბა ძეს ფორ მა ლიზ მის თ ვის აგ დე ბენ სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ი დან, ხო ლო ლა დო გუ დი აშ ვი ლი 
სა ერ თოდ არ იფი ნე ბა. მხატ ვ რუ ლი პრო დუქ ცია გავ სე ბუ ლია თით ქ მის ფო ტოგ რა ფი უ ლად და ამა ვე დროს ლა კი რე ბუ ლად 
მო ცე მუ ლი ბე ლა დე ბის პორ ტ რე ტე ბით. ეს კიტ ჩ ი არ ყო ფი ლა. ცხა დი ა, ამ დაგ ვარ დო ნემ დე სო ლი კო ვირ სა ლა ძე არა სო
დეს  დაშ ვე ბუ ლა. 

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა ის ტო რი უ ლად და ეს თე ტი კუ რად 1956 წლის „გედების ტბის“ ეს კი ზე ბი, უფა ქი ზეს ოქ როს ფერ თუ 
ვერ ცხ ლის ფერ გა მა ში შეს რუ ლე ბუ ლი... იწყე ბო და ერ თ გ ვა რი ამო სუნ თ ქ ვა. 

მა ნამ დე სო ლი კო ვირ სა ლა ძე მე ო რე მსოფ ლიო ომის დაწყე ბის გა მო, 1941 წელს ბრუნ დე ბა თბი ლის ში, სა დაც და
ყოფს 1945 წლამ დე და ას რუ ლებს ადა ნის „ჟიზელის“ ფა ქიზ, ფერ წე რუ ლად მდი დარ ეს კი ზებს 1943 წელს, ხო ლო უკ ვე 
ხსე ნე ბუ ლი „რაიმონდას“ ეს კი ზე ბით ჭირს და ჯე რე ბა, რომ ასე თი თა ნა მედ რო ვე ფერ წე რუ ლი, კო ლო რის ტულ - ტო ნა ლუ რი 
ჟღე რა დო ბა არ სე ბობ და გა ქა ნე ბუ ლი ნა ტუ რა ლიზ მის პი რო ბებ ში. 

ვიქ ტორ ვან ს ლო ვი მი იჩ ნევს და არ ც თუ უსა ფუძ ვ ლოდ, რომ სო ლი კო ვირ სა ლა ძეს თან ახა ლი, უმაღ ლე სი დო ნის შე მოქ
მე დე ბი თი პე რი ო დი იწყე ბა 1957 წლი დან „ოტელოსა“ და „ქვის ყვა ვი ლის“ დად გ მე ბით, მაგ რამ ჩე მი ხედ ვით ამ პე რი ოდს 
ამ ზა დებს, უს წ რებს, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, გარ კ ვე უ ლად უახ ლოვ დე ბა არა გა დაწყ ვე ტი თი, არა მედ თა ვი სუფ ლე ბი სა და 
ფერ წე რუ ლი სი ფა ქი ზის ძა ლი ან მა ღა ლი დო ნით 1956 წელს შეს რუ ლე ბუ ლი „გედების ტბის“ დე კო რა ცი ე ბის ეს კი ზე ბი. გან
სა კუთ რე ბით გა მო ირ ჩე ვა ტბის ეს კი ზე ბი II  და IV სცე ნე ბის თ ვის. თა ვი სუ ფა ლი, ფარ თო ფერ წე რა, უფა ქი ზე სი ტო ნა ლუ რი 
გრა და ცი ე ბით, სა და ფის ფე რის ტო ნა ლო ბა ში II სცე ნის თ ვის და უფ რო თბილ, მო ვარ დის ფ რო ტო ნა ლო ბებ ში IV სცე ნის თ ვის 
ულა მა ზეს ზე და პირს იძ ლე ვა. აქ უკ ვე ჩანს ვირ სა ლა ძის ის ფერ წე რუ ლი მა გი ა, რო მე ლიც ასე გა მო არ ჩევს მის ხედ ვას, გე
მოვ ნე ბას. ცხა დი ა, ამა თუ იმ დო ნე ზე, მთე ლი მი სი შე მოქ მე დე ბის გან მავ ლო ბა ში იგი ვი თარ დე ბა პირ ველ რიგ ში კონ ცეპ
ტუ ა ლუ რად, დრა მა ტურ გი ის, კონ ცეფ ცი ის, გა დაწყ ვე ტა თა სი ახ ლის თვალ საზ რი სით. მაგ რამ ეს ფა ქი ზი, უმაღ ლე სი დო ნის 
ფერ წე რუ ლო ბა, აბ სო ლუ ტუ რი „სმენა“ თვა ლის მხრივ გას დევს მთელ მის შე მოქ მე დე ბას და 1956 წლის „გედების ტბის“ 
ეს კი ზებ ში მი სი ეს არ სობ რი ვი ღირ სე ბე ბი ნათ ლად წარ მოდ გე ბა.

გან სა კუთ რე ბულ ად გილს იკა ვებს სო ლი კო ვირ სა ლა ძის შე მოქ მე დე ბა ში 1957 წელს ლე ნინ გ რად ში, ემა ნუ ილ კაპ ლა
ნის რე ჟი სუ რით „დონ ჟუ ა ნის თ ვის“ და ალექ სი მა ჭა ვა რი ა ნის „ოტელოსთვის“ (დადგმა ვახ ტანგ ჭა ბუ კი ა ნი სა) შეს რუ ლე ბუ
ლი ნი მუ შე ბი.  ვიქ ტორ ვან ს ლო ვი მი იჩ ნევს, რომ „ოტელოთი“ იწყე ბა, უფ რო სწო რად, ისა ხე ბა, ბო ლო, ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი ეტა პი სო ლი კო ვირ სა ლა ძის შე მოქ მე დე ბა ში. პირ ველ რიგ ში, ეს გა მო ი ხა ტე ბა გაზ რ დილ სა ხო ვა ნე ბა ში. რომ არ 
ყო ფი ლი ყო სა თა ნა დო სა ხო ვა ნე ბა მუ სი კა ში, სა ბა ლე ტო სა ხე ებ სა თუ სცე ნოგ რა ფი ა ში უილი ამ შექ ს პი რის მო მენ ტა ლუ რი 
სა ხო ვა ნე ბა უბ რა ლოდ ვერ გა მო ი ხა ტე ბო და და იქ ნე ბო და უბ რა ლო ილუს ტ რი რე ბა. „ოტელო“ იყო სა ე ტა პო მოვ ლე ნა არა 
მარ ტო ქარ თულ ბა ლეტ ში, ქარ თულ კულ ტუ რა ში, არა მედ მთელ თე ატ რა ლურ სფე რო ში. 

ვიქ ტორ ვან ს ლო ვის მო საზ რე ბით, „ოტელო“ გარ და მა ვა ლი შე მოქ მე დე ბი თი რგო ლია სო ლი კო ვირ სა ლა ძის შე მოქ
მე დე ბა ში: ერ თი მხრივ, იგი ჯერ კი დევ თი თო ე ული სცე ნის თ ვის ამ ზა დებს ცალ - ცალ კე დე კო რა ცი ას (რაც შე იც ვ ლე ბა შემ
დ გომ უფ რო ერ თი ა ნი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი გა დაწყ ვე ტით). ამას თან, სცე ნის „მოვლა“ ხდე ბა ფარ დე ბი სა და დრა პი რე ბის 
მთე ლი სის ტე მით. ისი ნი გა დაწყ ვე ტი ლია ფერ ში და ქმნი ან ერ თი ან კო ლო რის ტულ სის ტე მას ფო ნის ელე მენ ტე ბით შა ვი 
ხა ვერ დის გან. მათ ში ორ გა ნუ ლად იწე რე ბა დო ჟე ბის წი თე ლი მან ტი ე ბი, შავ - თეთ რი ტრა უ რის დარ ბა ზი და ა.შ. გან სა კუთ რე
ბით სა ხო ვა ნი დატ ვირ თ ვა მო დი ო და მთა ვარ პერ სო ნა ჟებ ზე – ოტე ლო ზე, იაგო სა და დეზ დე მო ნა ზე და მა თი კოს ტი უ მე ბიც 
მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლებ დ ნენ მა თი ვე სა ხო ვა ნე ბა ში. „ოტელოში“ (აქ ცხა დია თა ვი სი რო ლი ითა მა შა გარ კ ვე ულ მა 
„ამოსუნთქვამ“ პოს ტ ს ტა ლი ნურ პე რი ოდ ში) მხატ ვა რი აღარ იყო შე ბო ჭი ლი ყალ ბი იდე ო ლო გი უ რი მარ წუ ხე ბით და მას ში 
უკ ვე სრუ ლად გა მოჩ ნ და სო ლი კო ვირ სა ლა ძის უნა რი, იმუ შა ოს ძუნ წად და თან ფარ თოდ, ილა პა რა კოს სცე ნუ რი სივ რ ცის, 
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ფარ დე ბის, ქსო ვი ლის ფაქ ტუ რი სა და, რაც მთა ვა რი ა, ფარ თო ფერ წე რის ენით. 
ახა ლი ტენ დენ ცი ე ბის გა სამ ყა რებ ლად უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო „ქვის ყვა ვი ლის“ დად გ მა იმა ვე 1957 წელს. 

რა თქმა უნ და, აქ მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და იდე ო ლო გი უ რი წნე ხის იმ შე სუს ტე ბას,  რო მე ლიც იწყე ბა 50-ანი წლე ბის II  ნა
ხევ რი დან. წნე ხის, ცენ ზუ რის სრუ ლი გაქ რო ბა საბ ჭო თა კავ ში რის პი რო ბებ ში შე უძ ლე ბე ლი იყო. დრო დად რო, გა სა გე ბი ა, 
ად გი ლი ჰქონ და პრე სის, ზე წო ლის რე ცი დი ვებს. ერ თ -ერთ მათ გან ზე ეკა ტე რი ნა ფურ ცე ვას თან და კავ ში რე ბით უკ ვე ვი სა
უბ რეთ, მაგ რამ ისე დაც „ჯიუტი“ სო ლი კო ვირ სა ლა ძის შე ჩე რე ბა უკ ვე შე უძ ლე ბე ლი თუ არა, ძა ლი ან ძნე ლი იყო. სო ლი კო 
ვირ სა ლა ძე აკე თებ და იმას, რაც უნ დო და და რო გორც უნ დო და. 

ამ პე რი ოდ ში ოპე რა ში იგი ნა ყო ფი ე რად თა ნამ შ რომ ლობ და უაღ რე სად ნი ჭი ერ რე ჟი სორ თან ემა ნუ ილ კაპ ლან თან.  
კაპ ლან მა და ვირ სა ლა ძემ წარ მა ტე ბით გა ნა ხორ ცი ე ლეს ჯერ კი დევ ომამ დე „ფალსტაფი“, „დონ ჟუ ა ნი“, ხო ლო ე.წ. 
„დათბობის“ შემ დ გომ (ე.ი. 50-იან წლე ბის II ნა ხევ რი დან) ჯო ა კი ნო რო სი ნის „სევილიელი და ლა ქი“ და რი ჩარდ ვაგ
ნე რის „ლოენგრინი“. სამ წუ ხა როდ, 1961 წელს სწო რედ „ლოენგრინზე“ მუ შა ო ბი სას ემა ნუ ილ კაპ ლა ნი გარ და იც ვა ლა. 
ამა ვე პე რი ოდ ში, სო ლი კო ვირ სა ლა ძის შე მოქ მე დე ბით ცხოვ რე ბა ში ხდე ბა უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა: მი სი 
პარ ტ ნი ო რი ხდე ბა მა შინ ჯერ კი დევ ახალ გაზ რ და დამ წყე ბი ბა ლეტ მა ის ტე რი იური გრი გო რო ვი ჩი. რა თქმა უნ და, რო დე
საც ორი უნი ჭი ე რე სი შე მოქ მე დი პო უ ლობს ერ თ მა ნეთს ისეთ ხე ლოვ ნე ბა ში, სა დაც თა ნამ შ რომ ლო ბის გა რე შე რე ზულ ტა ტი 
გა მო რიცხუ ლი ა, ეს დი დი წარ მა ტე ბის სა წინ და რია და მარ თ ლაც, მათ: გრი გო რო ვიჩ მა და ვირ სა ლა ძემ 30 წლის გან მავ
ლო ბა ში უაღ რე სად ნა ყო ფი ე რად ითა ნამ შ რომ ლეს და ყო ველ გ ვა რი გა და ჭარ ბე ბის გა რე შე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ახალ სი
მაღ ლე ზე აიყ ვა ნეს ბა ლე ტი არა მარ ტო საბ ჭო თა კავ შირ ში, არა მედ მთელ მსოფ ლი ო ში. გრი გო რო ვი ჩი ქო რე ოგ რა ფი უ ლი 
სას წავ ლებ ლის დამ თავ რე ბის შემ დ გომ ხვდე ბა კი რო ვის სა ხე ლო ბის, ახ ლა მა რი ინ ს კის ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რ ში 
მო ცეკ ვა ვედ. ცხა დი ა, მას ცეკ ვის ნი ჭი გა აჩ ნ და (ისე ვინ მი ი ღებ და ერ თ -ერთ სა უ კე თე სო მუ სი კა ლურ თე ატ რ ში), მაგ რამ 
გა მორ ჩე უ ლი სო ლის ტი არ ყო ფი ლა. იგი საკ მა ოდ ბევრ სპექ ტაკ ლ ში მო ნა წი ლე ობ და, მათ შო რის სო ლი კო ვირ სა ლა ძის 
მი ერ გა ფორ მე ბულ სპექ ტაკ ლ ში და ძალ ზე მოს წონ და მი სი ნა მუ შე ვა რი. იმა ვე დროს იური გრი გო რო ვიჩ ში იღ ვი ძებ და 
დამ დ გ მე ლი- ბა ლეტ მა ის ტე რის ნი ჭი. პირ ვე ლად მან დად გა მცი რე ეტი უ დი კულ ტუ რის სახ ლის სა ბა ლე ტო სტუ დი ა ში და 
სხვებ თან ერ თად სო ლი კოც მი იწ ვია პრე მი ე რა ზე (აქვე უნ და აღ ვ ნიშ ნო, რომ სო ლი კო ვირ სა ლა ძის აზრს ან გა რიშს უწევ და 
ყვე ლა მო ცეკ ვა ვე და მათ შო რის ისე თი ვარ ს კ ვ ლა ვე ბიც, რო გო რიც იყ ვ ნენ გა ლი ნა ულა ნო ვა, მაია პლე სეც კა ი ა, ნა ტა ლია 
ბეს ს მერ ტ ნო ვა, რო მე ლიც შემ დ გომ იურის მე უღ ლე გახ და). სო ლი კოს მო ე წო ნა გრი გო რო ვი ჩის ნა მუ შე ვა რი და მიხ ვ და, 
რომ იშ ვი ათ ნიჭ თან ჰქონ და საქ მე. ამა ვე 1957 წელს იური გრი გო რო ვიჩს შეს თა ვა ზეს „ქვის ყვა ვი ლის“ დად გ მა და მან 
სთხო ვა სო ლი კო ვირ სა ლა ძეს თა ნამ შ რომ ლო ბა. ასე იწყე ბა მა თი ერ თობ ლი ვი, მა ღა ლი დო ნის მუ შა ო ბა. გა სა გე ბი ა, რომ 
ორი ვე უაღ რე სად აფა სებ და ერ თ მა ნეთს და ეს და ფა სე ბა პირ ველ რიგ ში სცე ნის ღრმა ცოდ ნას, მხატ ვ რულ - მ სოფ ლ მ ხედ ვე
ლობ რივ თან ხ ვედ რას ემ ყა რე ბო და. 

სო ლი კო თვლი და, მე ეს არა ერ თ გ ზის მო მის მე ნი ა, რომ იური გრი გო რო ვიჩს ზო გად კულ ტუ რულ და ადა მი ა ნურ მო ნა
ცე მებ თან ერ თად გა მო არ ჩევ და ბა ლეტ მა ის ტე რის თ ვის აუცი ლე ბე ლი უნა რი, კლა სი კუ რი ბა ლე ტის სა ფუძ ველ ზე შე ექ მ ნა 
ახა ლი მეტყ ვე ლე ბის მქო ნე სა ცეკ ვაო მოძ რა ო ბე ბი, რო მე ლიც ზრდი და მის შე მოქ მე დე ბით არ სე ნალს; მის უნარს, შე ექ მ ნა 
ახა ლი სა ხე ე ბი (მძაფრი მეტყ ვე ლი ხა სი ა თე ბი – ცხა დი ა, ცეკ ვის; ცხა დი ა, ბა ლე ტის). ეს კი სრულ თან ხ ვედ რა ში მო დი ო და 
იმას თან, რაც სურ და სო ლი კო ვირ სა ლა ძეს, ანუ მოხ და კონ ცეპ ტუ ა ლუ რად ერთ პრინ ციპ ზე მო აზ როვ ნე ორი შე მოქ მე დის 
შეხ ვედ რა. ბა ლეტ ში, ამ სინ თე ზურ ხე ლოვ ნე ბა ში, თა ნა ავ ტორ თა ურ თი ერ თ თან ხ ვედ რის გა რე შე წარ მა ტე ბა გა მო რიცხუ
ლი ა. გა სა გე ბი ა, რომ ასა კით უფ რო სი სო ლი კო ვირ სა ლა ძე თა ვი სი ბევ რად უფ რო მდი და რი გა მოც დი ლე ბით იდე ა ლუ რი 
დამ რი გე ბე ლი აღ მოჩ ნ და გრი გო რო ვი ჩის თ ვის. „ჩემი სცე ნის მას წავ ლე ბე ლი“ – ამ ბობ და გრი გო რო ვი ჩი სო ლი კო ვირ
სა ლა ძე ზე. ანუ კონ ცეფ ცია ბა ლე ტი სა, სა დაც, ერ თი მხრივ, გა მო რიცხუ ლია ნა ტუ რა ლის ტურ - პან ტო მი მუ რი მიდ გო მა და 
მე ო რე მხრივ, მი ზა ნია პო ე ტურ - სა ხო ვა ნი სამ ყა როს შექ მ ნა  (ე.ი. არა მარ ტო მუ სი კი სა და ცეკ ვის სინ თე ზი), სო ლი კო ვირ
სა ლა ძეს თა ვი სი კონ ცეფ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, რა თქმა უნ და, ძა ლი ან ეხ მა რე ბო და კულ ტუ რის სხვა დას ხ ვა სფე რო სა 
თუ დარ გის ღრმა ცოდ ნა – ამის გა რე შე სინ თე ზი შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და. პირ ველ რიგ ში, ეს ეხე ბა მუ სი კის ღრმა გა გე ბას. 
მუ სი კა არის ის შე მა კავ ში რე ბე ლი რგო ლი, რო მე ლიც მთლი ა ნო ბა ში აქ ცევს მოძ რა ო ბა- პ ლას ტი კას, ფერს, ლიბ რე ტოს, ანუ 
სე მან ტი კურ ცხოვ რე ბი სე ულ პლანს. ძალ ზე დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და ვირ სა ლა ძი სა და გრი გო რო ვი ჩის ერ თობ ლივ მუ შა
ო ბა ში ის ტო რი ის, ეპო ქის სუ ლის, ხა სი ა თის გან ც დას. ისი ნი ერ თ ნა ი რად გრძნობ დ ნენ და მუ სი კა ლურ პლას ტი კა ში ახორ ცი
ე ლებ დ ნენ აღ მო სავ ლეთ საც და და სავ ლეთ საც, შო რე ულ თუ ახ ლო ის ტო რი ულ წარ სულ საც. 

სო ლი კო ვირ სა ლა ძი სა და იური გრი გო რო ვი ჩის ამ სა ერ თო კონ ცეპ ტუ ა ლურ მა მხატ ვ რულ მა ხედ ვამ გა ნა პი რო ბა ისე
თი ძალ ზე გან ს ხ ვა ვე ბულ სამ ყა რო თა გან სა ხი ე რე ბა ბა ლე ტის ენა ზე, რო გო რი ცაა სერ გეი პრო კო ფი ე ვის „ქვის ყვა ვი ლი“ 
– ღრმად რუ სუ ლი თა ვი სი სა ხო ვა ნი საწყი სით, პა ველ ბა ჟო ვის მოთხ რო ბის მი ხედ ვით: ურა ლი, ძვირ ფა სი ქვე ბი, და რა 
თქმა უნ და, სა სიყ ვა რუ ლო ის ტო რი ა, კე თი ლი და ბო რო ტი ძა ლე ბის ჭი დი ლი. ეს უკა ნას კ ნე ლი ადა მი ა ნუ რი და ამას თან, 
ზო გად სა კა ცობ რიო ფა სე უ ლო ბე ბი, თა ვი სე ბუ რი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა და სტი მუ ლი – სი კე თი სა და ბო რო ტე ბის ბრძო ლა, 
ამაღ ლე ბა და ტრა გე დი ა, მშვე ნი ე რე ბა და პო ე ტი კა სა ხო ვა ნე ბის ის სა ფუძ ვ ლე ბი ა, რომ ლე ბიც  ორი დი დოს ტა ტის ყვე ლა 
ნა მუ შე ვარს გას დევ და. თი თო ე უ ლი მა თი (სპექტაკლების) წარ მო ჩე ნა სან ქ ტ - პე ტერ ბურ გის მა რი ინ ს კის, მოს კო ვის დი დი 
თე ატ რი სა და მრა ვალ სხვა სცე ნა ზე ყო ველ თ ვის იქ ცე ო და მოვ ლე ნად კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში. ეს ზო გად სა კა ცობ რიო ფა
სე უ ლო ბე ბი ყვე ლა ახალ სპექ ტაკ ლ ში ახალ დღე სას წა ულს და ამაღ ლე ბულ, პო ე ტურ გან წყო ბას ქმნი და. ცხოვ რე ბი სე ულ, 
ხში რად ძა ლი ან რთულ და თან პრო ზა ულ გა რე მო ში ჩაფ ლულ ადა მი ა ნებს ეს აძ ლევ და დიდ სტი მულს, სა სი ცოცხ ლო ძა
ლას (როგორც ჟან გ ბა დით სავ სე სუფ თა ჰა ე რი). ეს სა კუ თარ თავ ზე მაქვს გა მოც დი ლი. იური გრი გო რო ვი ჩი სა და სო ლი კო 
ვირ სა ლა ძის კონ ცეპ ტუ ა ლურ - სა ხო ვან მა ბა ლეტ მა მოგ ვ ცა მთე ლი სამ ყა რო ე ბი. იქ ნე ბა ეს „ქვის ყვა ვი ლი“, აღ მო სავ ლე თის 
სა ო ცა რი გრძნო ბით სავ სე, ნა ზიმ ჰიქ მე თის ნა წარ მო ე ბის მი ხედ ვით შექ მ ნი ლი „ლეგენდა სიყ ვა რულ ზე“ (ლენინგრადი, 
1961 წ.;  მოს კო ვის დიდ თე ატ რ ში 1965 წ.), სავ სე აღ მო სავ ლე თის გა სა ო ცა რი გრძნო ბით. მა ლა ქი ტის ზარ დახ შას აქ 
ცვლის და სა კე ცი სამ ნა წი ლი ა ნი „შირმა“, რო მე ლიც აქ ცენ ტის მი ხედ ვით იხუ რე ბა და იშ ლე ბა და გვაძ ლევს შე სა ფე რის 
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სუ რა თებს. სივ რ ცის ორ გა ნი ზე ბა ში (ისევე რო გორც უკ ვე „ოტელოში“), დიდ როლს თა მა შობ დ ნენ ნა თუ რე ბი, რომ ლე ბიც 
სხვა დას ხ ვა სი შო რით ეკი და ჭერ ზე და მი ა ნიშ ნებ დ ნენ სიღ რ მე- სივ რ ცეს. „ნამდვილი აღ მო სავ ლე თი, შად რევ ნე ბი სა და ყა
ლი ა ნე ბის გა რე შე“, – აღ ნიშ ნა ნა ზიმ ჰიქ მეთ მა. 

პი ოტრ ჩა ი კოვ ს კის „მძინარე მზე თუ ნა ხა ვი“ 1963 წელს მოს კო ვის დიდ თე ატ რ ში – ევ რო პუ ლი კოს ტი უ მე ბის 
„ფეიერვერკით“, ნა ზი, ზღაპ რულ - პო ე ტუ რი, სო ლო და მა სობ რი ვი ცეკ ვე ბით. „მძინარე მზე თუ ნა ხა ვი“ გან სა კუთ რე ბით უყ
ვარ და სო ლი კოს და მან იგი სამ ჯერ დად გა სხვა დას ხ ვა დროს, ბო ლოს 1973 წელს. 

ულა მა ზე სი, ფან ტა ზი ი თა და ადა მი ა ნუ რო ბით სავ სე, სიზ მა რი ვით ლა მა ზი პი ოტრ ჩა ი კოვ ს კის „მაკნატუნა“ 1966 წელს 
„შირმის“ ნაც ვ ლად აქ უკ ვე სა თა მა შო ე ბით მორ თუ ლი ნაძ ვის ხე ა, რო მელ შიც თან და თა ნო ბით ვი თარ დე ბა მოქმე დე ბა. 
იწყე ბა პირ ვე ლი აქ ტი ნაძ ვის ხის ქვე და ნა წი ლი დან, შემ დეგ გა დის შუ ა ში და ბო ლოს ზე და ნა წილ ში. გო გო ნა თით ქოს 
ზღაპ რულ სამ ყა რო ში ექ ცე ვა და კონ ცეპ ტუ ა ლუ რად აქ გან სა ხი ერ დე ბა ბავ შ ვის გა დაქ ცე ვა ქა ლიშ ვი ლად.

სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ხა სი ა თი საა არამ ხა ჩა ტუ რი ა ნის „სპარტაკი“ (1968 წ.). შავ, რუხ ტო ნა ლო ბა ში, აქა -იქ ჩარ თუ
ლი სის ხ ლი ვით წი თე ლი ლა ქე ბით, სივ რ ცის მომ ხა ზა ვი ან ტი კუ რი ვე ლუ მე ბით, კრა სუ სი სა და სპარ ტა კის მძლავ რი  ხა სი ა
თე ბით. სა ინ ტე რე სო ა, რომ სპექ ტაკ ლის ნახ ვის შემ დეგ ცნო ბილ მა იტა ლი ელ მა ფი ზი კოს მა ბრუ ნო პონ ტე კორ ვომ  (ფერმის 
გუნ დი დან) ჰკითხა სო ლი კო ვირ სა ლა ძეს, რა ზუს ტად არის გად მო ცე მუ ლი რო მის ხა სი ა თი, თქვენ რა, ნამ ყო ფი ხართ რომ
ში? არა, – მი უ გო სო ლი კომ, – იმე დი ა, ოდეს მე მოვ ხ დე ბი. და მოხ ვ და კი დეც. 

ისევ პი ოტრ ჩა ი კოვ ს კის „გედების ტბა“ 1969 წელს დი დი ტაქ ტით შეს რუ ლე ბუ ლი რე მი ნის ცენ ცი ე ბით დი ე გო ვე ლას კე
სის ინ ფან ტე ბი დან. ინ ტე რეს თა ძა ლი ან ფარ თო დი ა პა ზო ნის მი უ ხე და ვად, იგი ვე ლას კესს გან სა კუთ რე ბით აღ მერ თებ და. 

„ივანე მრის ხა ნე“ და იდ გა პა რიზ ში, „გრანდ ოპე რა ში“ 1973 წელს და მოს კო ვის დიდ თე ატ რ ში 1975 წელს, სა დაც 
„შირმას“ და ნაძ ვის ხეს ცენ ტ რა ლურ დე კო რა ცი ად ცვლის ტაძ რის აფ სი დე ბი და ფრეს კის რე მი ნის ცენ ცი ე ბი (სოლიკო 
ვირ სა ლა ძე არა სო დეს მი მარ თავს დე კო რა ცი ის მხო ლოდ ბრტყელ გა დაწყ ვე ტას). რა თქმა უნ და, იგი ხაზს უს ვამს სცე ნის თ
ვის და მა ხა სი ა თე ბელ ფრონ ტა ლურ გაშ ლას, მაგ რამ ამა ვე დროს დე კო რა ცი ებს სივ რ ცობ რი ვა დაც გა ნა ლა გებს. სივ რ ცის 
მო ხაზ ვის და მა ტე ბი თი აქ ცენ ტე ბი ხში რად ჩა მო კი დე ბუ ლი ნა თუ რე ბი ა.

ან დ რეი ეშ პა ის ბა ლე ტის „ანგარას“ (1976 წ.) მი ხედ ვით ქმე დე ბა წარ მოგ ვიდ გენს თა ნა მედ რო ვე რუ სეთს, სა დაც ცენ ტ
რა ლურ ად გილს იკა ვებს ციმ ბი რის დი დი მდი ნა რე ან გა რა. 1978 წელს „რომეო და ჯუ ლი ე ტა“ იდ გ მე ბა პა რიზ ში „გრანდ 
ოპე რა ში“, ხო ლო 1982 წელს დმიტ რი შოს ტა კო ვი ჩის „ოქროს ხა ნა“, სა დაც გად მო ცე მუ ლია ნე პის დ რო ინ დე ლი პოს ტ რე
ვო ლუ ცი უ რი რუ სე თის თა ვი სე ბუ რი არო მა ტი. მას ში, ისე ვე რო გორც ან გა რა ში, სო ლი კო ვირ სა ლა ძე პირ ველ რიგ ში ფერ მ
წე რი ა, მაგ რამ თა ნა მედ რო ვე ო ბის გად მო ცე მის ამო ცა ნამ ფერ წე რას თან ერ თად, მას კონ ს ტ რუქ ტი ვის ტულ - გე ო მეტ რი უ ლი 
ელე მენ ტე ბიც შე ა ტა ნი ნა, რაც ისევ სა ხო ვა ნე ბის გად მო ცე მას ემ სა ხუ რე ბა. 

80-იან წლებ შია დად გ მუ ლი ალექ სანდრ გლა ზუ ნო ვის „რაიმონდა“. ამ კლა სი კუ რი ბა ლე ტის გა ფორ მე ბა ში სო ლი კო 
ვირ სა ლა ძეს სი ახ ლე შე აქვს. ფი ო დორ ფი ო დო როვ ს კის თან, ალექ სანდრ ვოლ კოვ თან, ვა დიმ რინ დინ თან  ფოთ ლო ვა ნი 
სა ფა რი ხე ებ ზე ბუ ნებ რი ვად მწვა ნე ა, სო ლი კო ვირ სა ლა ძემ შე მო ი ტა ნა ყვი თე ლი, რაც იძ ლე ვა მო მა ვა ლი შე მოდ გო მის 
გან ც დას.  

1987 წელს იგი დგამს ადოლფ ადა ნის „ჟიზელს“. გთა ვა ზობთ ვიქ ტორ ვან ს ლო ვის, მუ სი კა ლუ რი თე ატ რის ბრწყინ ვა
ლე მცოდ ნი სა და სო ლი კო ვირ სა ლა ძე ზე და წე რი ლი შე სა ნიშ ნა ვი მო ნოგ რა ფი ის ავ ტო რის ცი ტა ტას:  „მე პირ ვე ლად მო მე
ცა სა შუ ა ლე ბა, მე ნა ხა „ჟიზელის“ პირ ვე ლი აქ ტის ასე თი სა ხო ვა ნი გა დაწყ ვე ტა. სცე ნა ზე მი დი ო და მხი ა რუ ლი დღე სას
წა უ ლი, თუმ ცა კი იგი დას რულ და ტრა გი კუ ლად, ხო ლო გა მო სა ხუ ლე ბა ზე სევ და აღი ბეჭ დე ბო და... თით ქოს ტრა გი კუ ლი 
ფი ნა ლის მა უწყე ბე ლი. შე იძ ლე ბო და უსას რუ ლოდ აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი ყო ფი ლი ყა ვი იმით, თუ რო გორ „გაათამაშებდა“ 
მხატ ვა რი დე კო რა ცი ა სა და კოს ტი უ მებ ში  ღია ყვი თელ, მო ყა ვის ფ რო -ოქ როს ფერ, ნაც რის ფერ და მო გუ დულ ფე რა დო ვან 
გა მას. მაგ რამ რაც უფ რო გვხიბ ლავ და იგი, მით უფ რო მე ტად იგ რ ძ ნო ბო და სევ და, რო მე ლიც სა ზე ი მო სა ნა ხა ო ბის ქვე ტექ
ს ტ ში იდო. ეს გა დაწყ ვე ტა გა მო ირ ჩე ო და უფა ქი ზე სი ფერ წე რუ ლი სი ლა მა ზით და ამას თან ში ნა არ სობ რი ვი სიღ რ მით. იგი 
ორი გი ნა ლუ რი ა, მაგ რამ სა ოც რად უბ რა ლო. ამა შია მთე ლი ვირ სა ლა ძე“.2 

სიმ ბო ლუ რი ა, რომ ამ სპექ ტაკ ლით დამ თავ რ და სო ლი კო ვირ სა ლა ძის იური გრი გო რო ვიჩ თან  ოც და ათ წ ლი ა ნი, ერ
თობ ლი ვი, გმი რუ ლი მუ შა ო ბა. მა ლე დას რულ და სო ლი კო ვირ სა ლა ძის სი ცოცხ ლეც, 1989 წელს.  ხე ლო ვა ნი სი ცოცხ ლის 
ბო ლომ დე  მძი მედ და ა ვა დე ბუ ლი მუ შა ობ და. 

რო დე საც სო ლი კო ვირ სა ლა ძის შე მოქ მე დე ბა ზე ვსა უბ რობთ, არ შე იძ ლე ბა არ გან ვი ხი ლოთ, მოკ ლედ მა ინც, მი სი 
მოღ ვა წე ო ბა კი დევ ორ სფე რო ში. ორი ვე სფე რო, ბუ ნებ რი ვი ა, და კავ ში რე ბუ ლი იყო ისევ მის ძი რი თად შე მოქ მე დე ბას თან, 
სცე ნას თან, მუ სი კა სა თუ ცეკ ვას თან. პირ ველ რიგ ში, სო ლი კო ვირ სა ლა ძის სა ხე ლი გა ნუ ყოფ ლად არის და კავ ში რე ბუ ლი 
ილი კო სუ ხიშ ვი ლი სა და ნი ნო რა მიშ ვ ილის მი ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბულ ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი ცეკ ვის ან სამ ბ ლ თან. რო გორც ხან
და ხან იხ სე ნი ე ბენ, ქარ თულ ეროვ ნულ ბა ლეტ თან. ნი ნოს ის ჯერ კი დევ ბავ შ ვო ბი დან, სტუ დი ა ში მე ცა დი ნე ო ბის დრო ი დან 
იც ნობ და. მა თი მე გობ რო ბა გამ ყარ და 1936 წელს, მოს კოვ ში ქარ თუ ლი კულ ტუ რის დე კა დის დროს. დე კა დამ ყვე ლას თ ვის 
წარ მა ტე ბით ჩა ი ა რა. რო დე საც ილი კომ და ნი ნომ ჩა მო ა ყა ლი ბეს მშვე ნი ე რი ან სამ ბ ლი, სო ლი კომ მე გობ რუ ლად მო უმ ზა და 
კოს ტი უ მე ბი და შემ დ გომ რამ დენ ჯერ მე გა ნა ახ ლა ისი ნი. ცნო ბი ლია გა მოთ ქ მა, რომ სო ლი კო არ ტის ტებს კი არა, თვით 
ცეკ ვას მო სავ და. და მარ თ ლაც, ან სამ ბ ლის დიდ წარ მა ტე ბა ში, ჩვენ ში და უცხო ეთ ში, რო გორც წე სი, წამ ყ ვან პრე სა ში, 
ცეკ ვას თან ერ თად ყო ველ თ ვის აღი ნიშ ნე ბო და მხატ ვა რიც. კი დევ ერ თი ეპი ზო დი: ცნო ბი ლი ა, რომ აჭა რულ გან და გა ნას 
კოს ტი უმ ში ქა მა რი სო ლი კომ შე მო ი ტა ნა, და ისე ორ გა ნუ ლად, რომ მას შემ დეგ ქა მა რი დამ კ ვიდ რ და აჭა რე ლი ქა ლის 
კოს ტი უ მებ ში. 

თე ატრს უკავ შირ დე ბა სო ლი კო ვირ სა ლა ძის მოღ ვა წე ო ბა კი ნო შიც. ცნო ბილ მა კი ნო რე ჟი სორ მა გრი გო რი კო ზინ ცევ მა 
60-იან წლებ ში გა და ი ღო ჯერ „მეფე ლი რი“ და შემ დეგ „ჰამლეტი“.  და ორ ჯერ ვე კოს ტი უ მე ბის შეს რუ ლე ბა სო ლი კო ვირ
სა ლა ძეს სთხო ვა. მახ სოვს, ჩე მი პირ ვე ლი გულ წ რ ფე ლი გა ო ცე ბა, რო ცა და ვი ნა ხე აქ რო მა ტულ შავ, ნაც რის ფერ და თეთრ 
2Ванслов В.В. Волшебник театральной сцены, художник Вирсаладзе, М., 2008. გვ. 190
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ფე რებ ში შეს რუ ლე ბუ ლი კოს ტი უ მე ბი: ჩვე უ ლი ფე რა დოვ ნე ბა არ იყო. სო ლი კოს გა ე ღი მა, კი ნო შავ - თეთ რი იქ ნე ბა ო. 
შა ვი სა ხე ე ბი, ხან და ხან ოდ ნავ მი ნიშ ნე ბუ ლი ნაკ ვ თე ბით ოდ ნავ შე მაძ რ წუ ნე ბელ გან ც დას იწ ვევს და სა ხო ვა ნე ბით ძალ

ზე უხ დე ბა უილი ამ შექ ს პი რის ტრა გე დი ებს. მი უ ხე და ვად ქრო მა ტუ ლი ფე რის არარ სე ბო ბი სა, ისი ნი გა სა ოც რად მდიდ რუ
ლად გა მო ი ყუ რე ბი ან, ვი ღა ცამ მათ შავ - თეთ რი ფერ წე რა უწო და.

 1963 წელს სო ლი კო ვირ სა ლა ძე გად მო დის თბი ლის ში. ლე ნინ გ რა დის საქალაქო კომიტეტის მდი ვან მა სთხო ვა დარ
ჩე ნა და უზარ მა ზა რი თან ხა შეს თა ვა ზა. სო ლი კომ მად ლო ბა გა და უ ხა და და უარი უთხ რა. იგი თვლი და, რომ ბი ნა სწო რედ 
სა ქარ თ ვე ლო ში, თბი ლის ში უნ და ჰქო ნო და. მაგ რამ დრო ის 80 პრო ცენტს ის მა ინც საზღ ვარ გა რეთ ან მოს კოვ ში ატა რებ
და. პრაქ ტი კუ ლად შე მოქ მე დე ბით ცხოვ რე ბა ში სო ლი კომ ყვე ლა ფერს მი აღ წია და უდი დე სი წარ მა ტე ბა ჰქონ და. ერ თა დერ
თი წყე ნა გაჰ ყ ვა და ისიც თბი ლის თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. მას ძა ლი ან უნ დო და და ედ გა რო მე ლი მე ბა ლე ტი სა ქარ თ ვე
ლო ში, სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის, მაგ რამ რო მე ლი ღაც პა ტა რა ჩი ნოვ ნი კი ცე კა ში ბლო კავ და ამას… 

სო ლი კო ვირ სა ლა ძე სულ მოგ ზა უ რო ბა ში იყო, მაგ რამ ყო ველ თ ვის ბრუნ დე ბო და თა ვის თბი ლის ში, სა ქარ თ ვე ლო ში, 
რო მე ლიც უსაზღ ვ როდ უყ ვარ და.

ხელოვნებათმცოდნე

გიორგი ხოშტარია
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Soliko Virsaladze

The great Georgian painter and scenic designer (Soliko) Simon Virsaladze was born in 1909, Tbilisi, in a family 
where national spirit and cultural values came first and foremost. His mother Elene (Helen) Muskhelishvili was the 
daughter of Ephrem Muskhelishvili, one of the best officers of the Russian Empire.1 Helen was still a child when she 
lost her mother and she was raised by her aunt Vera Abuladze. The Abuladzes were among the best representatives 
of the Georgian intelligentsia. Helen successfully graduated the St. Nino Boarding School for the Nobility and contin-
ued her studies at the Faculty of Biology in the University of Geneva, Switzerland. Helen had a talent for singing and 
painting. Her wide-ranging interests in culture, science and arts were typical of the whole family.

Although Helen’s brother Joseph was not a military man, he entered the Georgian army and passed a difficult road 
from Kojori to Batumi, where he was killed while expelling Turkish troops from Batumi. He is buried with his fallen 
comrades there.

Helen’s husband, Bagrat Virsaladze, was from a clergyman’s family. He primarily graduated from the St. Peters-
burg Theological Academy and received an extensive education. He later took an economic education and headed 
the Chamber of State Control during the years of the Republic of Georgia. He was repressed in 1937. Remarkably, 
his great passions were theatre and children. Together with Soliko and his two sisters, Tinatin and Helen (Lolita), he 
often attended the theatre, so the passion for theatre came from his early childhood, as did a great friendship and 
closeness with his sisters. Tinatin studied at both the Academy of Arts and Tbilisi State University in the Faculty of 
History. Helen followed literature, she was an excellent expert in folklore and widely educated in mythology. 

Painting, music, theatre, history, mythology, Georgian art and art of the world - from childhood, all these interests 
had a clear and fruitful impact on Soliko Virsaladze’s main occupation.

A stage designer is not just a painter of decorations or constructor: he is a co-author of the play. 
Along with music theatre (opera and ballet), Soliko worked in drama theatre, and even in cinema (costume de-

sign); he was an artist with an extraordinary sense of colour. His work in theatre and primarily in musical theatre 
(ballet), was not confined to a subtle, vivid-painting formulation.

Theatre, and especially musical theatre, is a synthetic art, where libretto (the literary-semantic part), music and 
dance exist in harmonic unity.

Being a scenic designer means being a co-author of a musical performance, and Soliko was a master of creating 
a harmonic synthesis of semantics, movement, design, tectonics, music and conceptual notion of a performance. 
His costumes, decorations and sketches have enormous artistic and aesthetic value, and the depth of the content is 
achieved exactly through this synthesis.

With a single glance at his sketches, one can see that Soliko could have been a master of easel painting too, 
but it was his ideology that prompted him to say that “the sketches are nothing - I’m there - on the stage”. I was 
fortunate enough to see him at work. He would often crumple up and throw away such beautiful sketches that I was 
dismayed. Clearly, he knew what he was doing. He was absolutely uncompromising in his working process, in civil 
ethics and in being Georgian. Considering the fact that most of his works were performed on the Russian Opera and 
Ballet stage; primarily in the Bolshoi Theatre, in St. Petersburg (then Leningrad), Novosibirsk and practically all the 
leading cultural capitals of the world: Paris, Rome, Milan, Stockholm, Tokyo, etc., one can wonder - how? Of course, 
Russian culture, primarily music and ballet, gave him a lot, but Soliko was undoubtedly a person of broad knowledge: 
east and west, modernity and history, literature and cinema; all he deeply mastered, and yet the roots of his talent 
came from Georgia. He came from Georgian culture. I know his attitude towards his homeland, which is also appar-
ent in his works. He would often say how irritable those greedy Georgians are, who, holding their keys, complacently 
stand by their cars.

But when the National Movement began in Georgia, in the late 1980s, and rallies were held, suffering from an 
incurable illness, he would go from his home-studio to the Government House and watch the demonstrations of 
protest. During one of these rallies, in 1988, with tears in his eyes, he said, “Нация жива” (the Nation is still alive). 
He bravely faced an incurable illness and left the country a dignified man. I had never seen tears in his eyes, even 
when mourning his sisters, about whom he once said – “I love you all so much, but my sisters are the most precious 
to me, I could not live without them.” 

Later, I will speak about the role of the Georgian spirit in Soliko Virsaladze’s creativity; for now I can boldly say 
that he loved Georgia to the extreme. He walked around the whole country. He discovered Svaneti by horse and on 
foot - I was a little child then (my mother, a great specialist of Georgian monumental art, took us – me and Soliko, to 
Svaneti) and I could see how he was fascinated by the enormous charm of this part of Georgia. I also remember his 
words – “magnificent monumental paintings like those of Ateni Sioni and Kintsvisi monasteries can be found just one 
or two in the world. Our children should know about it from early childhood.” Everyone interested in his creativity 
knows how valuable Niko Pirosmanashvili’s work was for Soliko Virsaladze - “Niko Pirosmanashvili is for me an em-
bodiment of the creative potential of the Georgian nation” - he told me once;  he would also say “Eh,  if only Zhenia 
(Evgeni Mikeladze) had not been assassinated, Vakhtang (Chabukiani), Zhenia and I would create one of the best

1Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю.- М.: Воениздат, 1986
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musical theatres in the world.”
He could not tolerate falsity or sentimentality and was poetic only for the stage. He never spoke about God or

faith. Once, I was amazed by his words: he was working… then he suddenly stopped and whispered, “I know there 
is something” - he said confidently and with a little bit of sadness, - “but will I see all of you there?” – I was confused 
and didn’t know what to reply, what should I have said?

Perhaps one of the key features of his nature was his determination. He seemed to always know what he wanted 
and how to achieve his goals. He could not stand the Bolsheviks and never compromised for them. He was well 
aware of the Bolsheviks’ devastating power; however, he still tried to do his best. Once, when I launched into a 
tirade, he stopped me by saying quietly, “Can you do anything? Come on, stop being fooled.” I remember it well. 
When he heard about the Soviet occupation of Prague, I saw his anger and strong reaction: furious and paled, he 
whispered  “Сволочи “ (Bastards). In Soliko’s creativity, the path to self-realization was not easy. At school he took 
drawing classes in the M. Toidze evening studio and practiced in the choreography studio. In 1927, he entered the 
Tbilisi Academy of Art where he was taught by Charlemagne. He was a freshman when he performed several plays 
at the Theatre of Working Youth in Tbilisi. In the 1920s, he worked in a constructivist fashion; later he dramatically 
changed his style and emerged as a theatrical artist with clearly defined painting tendencies; however, he still used 
important nuances from constructivism. Notably, there was no special faculty for theatrical painting at the Tbilisi 
Academy of Arts at that time, so he left for Russia and in 1928 entered the Theatrical Department of the All-Union 
Technical Arts Institute (VHUTEIN). Having I. Rabinovich as a teacher for two years was extremely fruitful for young 
Soliko. Relations with the great talent and innovative artist were built due to their shared understanding of musi-
cal theatre. By the 1920-30s, a Soviet ideological machine was already at work, for which all directions of culture, 
including art and, of course, theatre, had to come into the service of the state. The well-known “power technology” 
was invented. The power of the ideological-emotional influence of art was clear to the authorities: everyone and eve-
rything should serve to strengthen the communist regime. Such an ideologized approach lead to the reinforcement 
of naturalistic tendencies in art and painting. Theatre, especially the musical one, had to convey this ideology in its 
specific language, which was expressed by singing or dancing. This duty was so clear that it was impossible to avoid. 
Despite the prevalent ideology and censorship, great masters, including Rabinovich, were still able to create artisti-
cally significant works. Soliko Virsaladze was an artist who had a straightforward, deeply conceptualized approach to 
the art of ballet. In the 1930-40s, it was not easy to adhere to one’s own principles. Soliko was an artist who never 
turned from his beliefs, to which his teachers, the great masters, Rabinovich and Bobishev, who gave him lessons 
in Leningrad, at the Academy of Fine Arts, greatly contributed. In the 1930s, Leningrad still featured performances 
designed by painters such as Korovin and Golovin.

The main characteristic of Soliko’s work was the synthesis of the musical and colour-painting. Leningrad turned 
out to be quite useful for Soliko, though adherence to his artistic principles was no easier there. Due to severe in-
terference, a number of his productions for performances were completely marred by censorship. I remember, he 
would say to me: “Do not be depressed: be firm, purposeful, first and foremost in your business. Do you think that I 
am untouched by oppression? You may not always be in the zenith of success, but complaining is no solution at all. 
Work and work, in all circumstances – it is the only solution, otherwise, it is easy to pose a problem, but that would 
be a lie.” 

Oppression and censorship were very active in the 1940s and early 50s; it did not stop even in the 1950-60s dur-
ing the so called “outbreath”. I remember how Soliko once recalled one episode with us, his sisters and nephews: In 
a production of “Swan Lake”, somebody complained that Virsaladze had created stage decorations in a formal way. 
The commission was attended by the Minister, the well-known Yekaterina Furtseva. The discussion started when one 
critic stated, “The lake does not look like a lake”. Soliko was not going to let that fly and responded: “It might not 
look like a lake from a fisherman’s perspective” (when needed he could produce quite bitter language). Everybody 
laughed as the author of the statement turned out to really be a fisherman. Furtseva then asked Rindin, Chief Set 
Designer of the Bolshoi Theatre and husband of Galina Ulanova, who was in competition with Soliko, “What do you 
say?” Rindin answered: “It is magnificent”. “I did not ask you for a compliment!” noted the Minister angrily; conse-
quently, the rebuke failed. Considerably, at that time (the end of the 1950s), Virsaladze was already a recognized 
maestro. One could already see what oppression would be like. In 1931, Soliko returned to Tbilisi where he was in-
vited by K. Marjanishvili to work on Rossini’s “William Tell”. From this time, one after another, Soliko performed ope-
ras “Don Pasquale” and “Eugene Onegin”, ballets “Le Corsaire” and “Swan Lake”; at the Youth Theatre he worked on 
Andersen’s Tales, etc. Growing and accessing the secrets of musical theatre, in this period, Soliko’s most successful 
productions were Glière’s opera “Shahsanam” (Baku 1934) and “Daisi” (1936). It can be boldly said that Virsaladze 
was an established painter-scenographer at this time; although he continued to develop, his concept of musical 
theatre was already formed. By visual concept of performance, outstanding theatrical environment, harmonic syn-
thesis of color and music, he created sublime-poetic musical-theatre.

While discussing Virsaladze’s creativity we should definitely consider his attitude to the work of George  Balanchine. 
Much later, in the 1980s, he would recall: “Of course Balanchine is a great master, but my vision regarding ballet is 
fundamentally different. Balanchine is brilliantly at making a ballet-concert with classic music and pure dance. No-
one equals him in this. My vision is a ballet-performance which encompasses vision, action, libretto and the theatri-
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cal development of events. Of course, both approaches and both concepts have a legitimate right to be presented 
to audiences. Ballet-performance (and obviously not pantomime) is simply closer to me.”

To accomplish his conception, the ballet-master had an important role in Soliko’s creativity; in this regard he was 
lucky enough to work with great masters such as Vakhtang Chabukiani – a brilliant dancer and a very interesting cho-
reographer. Soliko highly appreciated Chabukiani, primarily as a dancer; he considered Chabukiani a genius, one of 
the best dancers of all time. As for Grigorovich, I have to say he is also one of the greatest ballet-masters of all time, 
for both Soliko and Yury Grigorovich their meeting was fortunate. From my point of view though, before  meeting with 
Grigorovich, Soliko went through a very interesting period from the late 1930s to the mid-1950s.

“Daisi” was a big success at the Georgian Art Decade in Moscow. There were still constructive elements used in 
the performance, but the role of colours was increased. Soliko’s peculiar usage of colours, which was gradually re-
fined and successfully presented in all his subsequent productions, was perfectly represented in “Daisi”. Achromatic 
colours - black, gray and white - were superbly matched with chromatic - red, blue, yellow, as well as with gold and 
silver.

In the chromatic-achromatic spectrum of colours, we see the Georgian roots - in particular, connections with the 
paintings of Niko Pirosmanashvili. Considerably, such a combination allows the painter to organically assemble in-
tense colours into a single spectrum; and by using these methods (laconic, maximal artistic effect), Soliko Virsaladze 
draws closer to other great Georgian artists. 

“The long word should be said briefly”- This is not just a well-said statement: a whole philosophy is here. The 
performance of “Daisi” was followed by an invitation to Leningrad in 1937. There, he worked in two musical theatres. 
In the pre-war period, he worked on two plays by Vakhtang Chabukiani at the Kirov Theatre. They presented Bala-
chivadze’s “Heart of the Mountains” (1938) and Alexander Krein’s “Laurencia”. It was the first collaboration of the 
two Georgian masters. In Maly Theatre, Soliko performed with B. Asafiev’s “Ashik-Kerib” and Giuseppe Verdi’s opera 
“Falstaff” (choreographer -Kaplan). It can be boldly said that these performances saved Soliko Virsaladze. The wave 
of arrests in Leningrad began in 1935, while in Georgia by 1937-38 it was raging. With his reserved and emotional 
voice Soliko told us: “One, two, then three performances finished… they told me from Tbilisi that I should not dare 
to go back. They arrested Father Bagrat in 1937, Lolita in 1937 (she spent 5 years in camps), and my brother-in-law, 
Tina’s husband, in 1938, as well as my closest friends: Evgeny Mikeladze, Gogi Eliava (prominent Georgian scientist, 
founder of bacteriophage), Petre Otskheli and many others”. It was at that time the Kirov Theatre offered Soliko the 
chance to become a member of the theatre staff. Soliko could not hide from the theatre administration that there 
were a lot of repressed people (family members, friends) around him. The answer he got was amazing: “That is why 
we trust you.” 

Soliko was very fond of Leningrad (St. Petersburg). He thought it was one of the most beautiful cities in the world. 
Built by Francesco Rastrelli, Charles Cameron and Carlo Rossi, the city was less Russian, with its Nevsky Avenue 
(Nevsky Prospect), coastline, canals, and overall architecture; it was a glorious unified ensemble of a more European 
type. During the oppressions, many of the old St. Petersburg residents were repressed, though some families still 
remained. 

The sketches of “Laurencia”, “Falstaff”, and “Heart of the Mountains” are both very rich in colour and harmonic in 
terms of tone; with their brilliant gradations, they certainly are highly valued artistic paintings. Even more amazing 
are the sketches made in the 1940s for George Gershwin’s “Porgy and Bess” and “Raymonda” (1948). The scarlet-
coloured costume sketches for “Scheherazade” (1950) give the impression of a straight red symphony. Pastels give 
the pure spectrum in “Sleeping Beauty”. 

Sketches of a city-view for V. Dolidze’s “Keto and Kote” (Leningrad,1949), are slightly overloaded. It was a com-
promise Soliko had to make in the 1940s. These are the years when David Kakabadze was dismissed from the Acad-
emy of Fine Arts for formalism, and Gudiashvili was not exhibited at all. Artistic productions are overwhelmed with 
almost photographic portraits of the Soviet leaders. This tendency went beyond kitsch. However, Soliko Virsaladze 
never fell to such a degree.

Historically and aesthetically, his sketches for “Swan Lake”, which was performed in 1956, in gold and silver are 
very interesting. This is a time when a kind of “outbreath” began.

Before that, because of the war, Soliko returned to Tbilisi in 1941 and stayed there until 1945. During this time, in 
1943, he created artistically the most important sketches for Adan’s “Giselle”. In addition, with the aforementioned 
“Raymonda” sketches, it is hard to believe that such modern, colourist tonality subsisted during such an impetuous 
naturalism. 

Victor Vanslov logically assumed that from 1957, by working on “Othello” and “Stone Flower”, a new, high-level 
creative period began in Soliko’s creativity. However, from my point of view, with their high artistic value, sketches 
made for the play “Swan Lake” in 1956, are somehow even ahead of “Othello” and “Stone Flower”. The lake sketches 
for scenes II and IV are especially outstanding. The free, wide-ranging paintings without any gravity, with tonal gra-
dations for stage II and warmer, pink tones for stage IV, create and reveal a beautiful surface. In this production, we 
can see the visual magic of Virsaladze’s paintings that distinguishes his vision and taste from others. Throughout 
his career, Soliko primarily evolved in terms of dramaturgy and concept. He obtained an exquisite, highly valuable 
technique of drawing that followed him throughout his creative career.  All of these merits are clearly presented in 
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the sketches of “Swan Lake” (1956).
Sketches created in 1957 for the plays “Don Juan” (director Kaplan) and Othello (director Machavariani), staged 

by V. Chabukiani, take a special place in Virsaladze’s creativity. If there had been no special expressiveness and 
quality in music and stage and costume design, Shakespeare’s monumental spirit would not have be so well shown 
and the performance would have been nothing but an illustration. “Othello” was a landmark production not only in 
Georgian ballet and Georgian culture, but also world theatre. Vanslov believes Othello was a transitional circle in So-
liko’s work. In the performance, particular focus was put on the main characters - Othello, Iago and Desdemona, and 
therefore their costumes. Working on Othello, in the post-Stalin period known as the “outbreath”, evidently played 
an important role for Soliko. The artist was no longer entangled in fake ideological tendencies and was able to work 
with the stage, decorations, scenic curtains and texture of the material freely and broadly; he no longer had limita-
tions speaking up with the language of high-level painting.

Representing the “The Stone Flower” in 1957 was extremely important for reinforcing the new tendencies. At 
the time, the fact of weakened ideological pressure, first seen at the end of the 1950s, was extremely important. 
However, the complete disappearance of pressure and censorship was impossible in the Soviet Union and from time 
to time, recurrences of pressure and oppression were witnessed. We have already talked about the incident with 
Yekaterina Furtseva, though by that time it was too difficult to stop the “stubborn” Soliko. He was doing what he 
wanted and how he wanted. During this time, Soliko fruitfully worked with the highly talented director Emmanuel Ka-
plan. Before the war, Kaplan and Virsaladze successfully performed “Falstaff” and “Don Juan”. After “The Khrushchev 
Thaw” (late 1950s), they worked on Gioachino Rossini’s “The Barber of Seville” and Richard Wagner’s “Lohengrin”. 
Unfortunately, in 1961, while working on “Lohengrin”, Kaplan passed away. 

In 1957, in the creative life of Soliko Virsaladze a highly significant event occurred: he took as a partner the 
young and new-on-the-scene ballet-master Yury Grigorovich. The two talented professionals met each other in the 
field of art, where, without collaboration, success would have been unachievable. Grigorovich and Virsaladze worked 
extremely productively for 30 years and took ballet to new heights not only in the Soviet Union but globally. After 
graduating from the Choreographic School, Grigorovich enrolled as a dancer at the Kirov Opera and Ballet Theatre, 
which today is called the Mariinsky Theatre. He certainly had distinguished dancing talent (otherwise, he would not 
have gotten into one of the best musical theatres), but he was not a prominent soloist. He participated in a number 
of performances, including those designed by Soliko Virsaladze, which he liked very much. Gradually, Grigorovich 
started to direct different productions. For the first time, he performed a small étude at the Ballet Studio of the 
House of Culture. Together with others, he invited Soliko to the premiere (I should note here that Soliko Virsaladze’s 
opinion was taken into account by all the dancers, including stars such as Galina Ulanova, Maya Plisetskaya, and 
Natalia Bessmertova, who later became Grigorovich’s wife). Soliko liked Grigorovich’s work and realized that he had 
outstanding talent. In 1957, Grigorovich got an offer to stage “The Stone Flower”, for which he wanted to collaborate 
with Soliko. That was how their joint work began. It is known that they held each other in high esteem, and their 
respect was based on their deep knowledge of the stage and mutual artistic ideology. Soliko believed that along with 
exceptional general cultural and human characteristics, Yury was distinguished for his skills as a ballet-master: on 
the basis of classical ballet, he could create new dance movements that enhanced his creative arsenal and his abil-
ity to create new and expressive protagonists, all this in full harmony with Virsaladze’s character, that was to say, 
the meeting of two conceptually identical creators. Soliko was older than Yury yet this fact never stopped him from 
sharing his experience and being an ideal tutor for Grigorovich. “My stage teacher”, Grigorovich would often say of 
Virsaladze. The purpose of their ballet was to create a poetic world (not only synthesis of music and dance); in their 
work they excluded the naturalistic-patnomistic approach. Virsaladze’s deep knowledge of different fields of culture 
was very helpful in implementing his theatrical concepts. First and foremost, a deep understanding of music helped 
him to harmonically interconnect movement, plastic, colour, libretto, etc. For Virsladze and Grigorovich’s tandem, a 
deep knowledge of history and the spirit of that era was always essential. They could flawlessly create the spirit of 
east and west, as well as times of early or modern history. Soliko Virsaladze and Yury Grigorovich’s overall conceptual 
artistic vision led to the embodiment of such different worlds as the “The Stone Flower” and “The Legend of Love” 
(based on Nazim Hikmet’s novel), which was performed in 1961 in Leningrad, and in 1965 at the Bolshoi Theatre. 
As in “Othello”, in “The Legend of Love”, hanging lamps at different distances played a great role in organizing the 
space and depth of the stage. “The real East, without fountains and modernity” Hikmet said of the play.

Human and universal values, peculiar emotions and inducements, the struggle for good and evil, exaltation and 
tragedy, beauty and poetry, are themes that were embraced in all the works of the two masters. Each of their perfor-
mances presented either at the Mariinsky or Bolshoi, and in many other theatres, were always special events in cul-
tural life. Immersed in daily life, often in very difficult and prosaic environments, these performances gave people a 
great inducement and vitality (like oxygen-filled air). Soliko exceptionally loved Tchaikovsky’s “The Sleeping Beauty” 
and staged it three times in different theatres. In 1963, with European costumes and gentle, fabulous poetic solo 
and mass dances, the performance at the Bolshoi Theatre was like a real fairytale. Soliko worked on “The Sleeping 
Beauty” for the last time in 1973.

In the beautiful and dreamlike “Nutcracker” (1966), the action gradually evolves through the Christmas tree, 
which is adorned with amazing ornaments. The first act begins at the bottom, then passes through the middle and 
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finally ends up at the top of the tree. The play shows a baby girl in the fairy-tale and depicts the little girl growing 
into a maiden.

“Spartacus” (1968) is a completely different production, with black-and-gray tones, blood-red spots and the 
powerful characters of Crassus and Spartacus. It is interesting that after watching the play, famous Italian physicist 
Bruno Pontecorvo (from the team of Enrico Fermi) told Soliko that the character of Rome was exactly conveyed in the 
play and asked if he ever been? “No,” answered Soliko, “But hopefully I will visit some day”… And he did.

For “Swan Lake” (1969), Soliko used reminiscences from the Velasquez “Infantas”. In spite of a wide range of 
interests, he was still particularly fond of Velasquez.

“Ivan the Terrible” was staged at the Grand Opera in Paris in 1973 and at the Bolshoi Theatre in 1975. Soliko 
used temple apses and reminiscences of frescos as central decorations for the play (Virsaladze never used only two-
dimensional decoration).

Soliko also worked on Andrei Eshpai’s ballet “Angara” (1976) which portrayed modern Russia and the Great Si-
berian River Angara. In 1978, “Romeo and Juliet”, designed by Virsaladze, was staged at the Grand Opera in Paris. 
In 1982, he worked on Shostakovich’s “The Golden Age”, which depicted the peculiarities of the post-revolutionary 
NEP (the New Economic Policy of Soviet Russia). To convey the spirit of the modern era, Soliko used constructivist-
geometric elements, along with pictorial painting, in both “Angara” and “The Golden Age”. 

In the 1980s, Virsaladze brought novelty to the classic ballet of Alexander Glazunov’s “Raymonda”. And where, 
with Feodorovsky, Volkov and Rindin the leaves are green on the trees, instead of green, Soliko used yellow and thus 
gave a feeling and sense of the coming autumn.

In 1987, he staged Adan’s “Giselle”. I share a quote of Vanslov, a brilliant connoisseur of musical theatre and the 
author of an excellent monograph on Virsaladze: “It was the first time in Giselle that I saw such an extraordinary first 
act. The scene was full of joy and celebration, though we could feel the tragic finale of the story. We were amazed 
by how brilliantly the artist used the pale yellow, brownish-golden, gray and muted colors of the spectrum in the 
decorations and costumes. But the more fascinated we were, the more melancholy we felt from the context of the 
festive performance. The play was original and amazingly simple, it was all Virsaladze”.2

It is symbolic that this performance ended the thirty years of collaboration of Soliko Virsaladze and Yury Grigor-
ovich as in 1989, Virsaladze’s life ended. Despite serious health problems, he worked until the end.

While discussing Virsaladze’s creativity, we should indicate his contribution and merit in two other fields of 
art. Both spheres were, of course, still connected to Soliko’s mainstream - stage, music and dance. First of all, Vir-
saladze’s name is inseparably linked to the dance company  referred to as the Georgian National Ballet, formed 
by Iliko Sukhishvili and Nino Ramishvili. Soliko and Nino had known each other since childhood, when they took 
classes in the studio. Their friendship was strengthened in 1936 during the Decade of Georgian Culture in Moscow, 
which brought success to all. When Iliko and Nino formed a dance company, Soliko, as a friend, created costumes 
for them and then renewed the collection several times. It is a well-known saying that Soliko used to enclothe not 
artist-dancers but the dance itself. Indeed, both in our country and abroad, the costume designer has always been 
celebrated with the dancers in the press.

It is also known that in the costume of Adjarian dance Gandanga, Soliko added the belt so organically that it has 
since become an integral accessory of the Adjarian women’s costume.

Soliko’s work in cinema is also related to the theatre. In the 1960s, renowned cinematographer G. Kozintsev 
filmed “King Lear” and “Hamlet”. For both movies, he asked Virsaladze to work on the costumes. I remember my 
sincere astonishment when I saw costumes in aromatic colours - black, gray and white. Soliko smiled and said that 
the movie would be black and white. Black faces, with pale features, give a slightly overwhelming feeling and per-
fectly suited the Shakespearean tragedies. Although, there is no chrome colouring, they look tremendously fabulous. 
Somebody once called them “Painting in black and white”.

In 1963, Soliko moved to Tbilisi. The Secretary of the Communist Party in Leningrad offered him a considerable 
sum and asked him to stay. Soliko thanked him and refused. He thought he should have a home in Georgia, specifi-
cally in Tbilisi, even though he had spent 80% of his time abroad or in Moscow. 

In his creative life, Soliko achieved enormous success; however, he had a displeasure for one unfulfilled desire, 
which was connected with Tbilisi. He wanted very much to stage a ballet in Georgia, but the performance was always 
blocked by officials from the Central Committee.

Despite Soliko’s constant travels, he always returned to his Tbilisi, Georgia, which he loved very much.

Art historian
Giorgi Khoshtaria

2Ванслов В.В. Волшебник театральной сцены, художник Вирсаладзе, М., 2008. გვ. 190
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ფერთა სიმ ფო ნი ის დი დოს ტა ტი

სო ლი კო ვირ სა ლა ძე – დი დოს ტა ტი. მი სი ხე ლოვ ნე ბა თა ო ბა თა ერ თ სუ ლო ვან აღ ფ რ თო ვა ნე ბას იწ ვევს. მი სი მოღ ვა წე
ო ბა სხვა დას ხ ვა ეპი თე ტი თაა შემ კუ ლი: „თეატრის ჯა დო ქა რი“, „თეატრის რო მან ტი კუ ლი რა ინ დი“, „ფერთა სიმ ფო ნი ის 
დი დოს ტა ტი“.  

სი მონ (სოლიკო) ვირ სა ლა ძე მთე ლი ცხოვ რე ბა უან გა როდ ემ სა ხუ რე ბო და თე ატრს და თა ვი სი შე მოქ მე დე ბის გან ვი თა
რე ბის გზა ზე ჩა მო ყა ლიბ და რო გორც მუ სი კა ლუ რი თე ატ რის მხატ ვა რი, რომ ლის ძი რი თა დი სფე როა ოპე რა და ბა ლე ტი.

თე ატ რა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის ამ ჟანრს თა ვი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი სპე ცი ფი კა გა აჩ ნი ა. მუ სი კა არის ის პირ ველ წყა რო, რო
მელ საც ეფუძ ნე ბა მხატ ვ რი სა და რე ჟი სო რის ან ბა ლეტ მა ის ტე რის მუ შა ო ბა. უპირ ვე ლე სად, მუ სი კა გან საზღ ვ რავს სპექ ტაკ
ლის მხატ ვ რულ სა ხეს. ეს პრინ ცი პი სო ლი კო ვირ სა ლა ძემ თა ვი დან ვე შე ი სის ხლ ხორ ცა. ყვე ლა მის მი ერ გა ფორ მე ბუ ლი 
წარ მოდ გე ნა მუ სი კა ლურ - დ რა მა ტუ ლი ხა ზე ბის ვი ზუ ა ლურ - სა ნა ხა ობ რივ ინ ტერ პ რე ტა ცი ას წარ მო ად გენს. სა ნა ხა ობ რი ო ბის 
ქვეშ პირ ველ რიგ ში იგუ ლის ხ მე ბა სპექ ტაკ ლის ხა ტო ვა ნი წყო ბა. გა მო დის რა მუ სი კა ლუ რი ნა წარ მო ე ბის ჟღე რა დო ბი დან, 
მხატ ვა რი ას რუ ლებს მას თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნილ ფე რა დო ვან პარ ტი ტუ რას, სა დაც ყვე ლა ფე რი გა სა ოც რად დახ ვე
წი ლი და მიმ ზიდ ვე ლი ა; მბზინ ვა რე ა, თუმ ცა ზო მი ე რი და თავ შე კა ვე ბუ ლი. ყო ვე ლი სპექ ტაკ ლი მი სი დი დი ერუ დი ცი ი სა და 
გე მოვ ნე ბის უზა დო მა გა ლი თი ა. იგი პირ ველ რიგ ში მო სავს მუ სი კა სა და ცეკ ვას და ამავ დ რო უ ლად პა სუ ხობს დრა მა ტურ
გი ის ემო ცი ურ წყო ბას.

სო ლი კო ვირ სა ლა ძეს ზუს ტად აქვს გა აზ რე ბუ ლი სა თე ატ რო წარ მოდ გე ნის სინ თე ზუ რი ხა სი ა თი. დამ დ გ მე ლი კო ლექ ტი
ვის მი ერ აზ რობ რივ - ს ტი ლის ტუ რი ერ თი ა ნო ბის შე დე გია მთლი ა ნი, გე მოვ ნე ბი ა ნი, სა ნა ხა ობ რი ვი მხატ ვ რუ ლი ნა წარ მო ე ბის 
შექ მ ნა, სა დაც ყვე ლა ფე რი ჰარ მო ნი უ ლად ერ წყ მის ერ თ მა ნეთს: სივ რ ცის ორ გა ნი ზა ცი ა, მსა ხი ო ბე ბის თა მა ში, მი ზან ს ცე ნა
თა აგე ბა, გა ფორ მე ბის სა ერ თო სის ტე მა და მი სი ცალ კე უ ლი ელე მენ ტი. ყვე ლა ფე რი ერ თ მა ნეთს ერ წყ მის, ერ თ მა ნეთს 
ეხ მი ა ნე ბა ან ქმნის ვი ზუ ა ლურ კონ ტ რა პუნქტს. ყვე ლა ფე რი ერ თი სა ხო ვა ნი იდე ის გად მო ცე მის კე ნაა მი მარ თუ ლი. სა ბო ლო
ოდ მი ი ღე ბა ერ თი ა ნი ხა ტო ვა ნე ბა, რომ ლის ზე მოქ მე დე ბის უნა რი გი ზი დავს, რო გორც მა გი უ რი ძა ლა. მხატ ვ რის ჯა დოს ნუ
რი სამ ყა რო ცოცხ ლ დე ბა მა ყუ რებ ლის თვალ წინ და სა მუ და მოდ რჩე ბა მის მეხ სი ე რე ბა ში. 

სო ლი კო ვირ სა ლა ძე მხატ ვა რი – ფერ მ წე რი ა. მი სი ფერ წე რა ცხო ველ ხა ტუ ლია და მრა ვალ ფე რო ვა ნი თა ვი სი ნი უ ან სი
რე ბი თა და გრა და ცი უ ლო ბით. იგი გა მო ირ ჩე ვა ფე რა დო ვა ნი წყო ბის, ფერ თა შე თან ხ მე ბის სი ლა მა ზი თა და დახ ვე წი ლო
ბით. თი თო ე უ ლი ფე რა დო ვა ნი გა მა უამ რავ ელ ფერს იძენს, რაც გა მა ოგ ნე ბელ შთა ბეჭ დი ლე ბას ახ დენს. ფე რი მოძ რა ვია 
და მთე ლი სას ცე ნო სივ რ ცე ამ ფე რა დო ვა ნი ტყვე ო ბი თაა მო ცუ ლი.   

თა ვად მხატ ვა რი აღ ნიშ ნავ და: „როდესაც ვმუ შა ობ სპექ ტაკ ლის კო ლო რის ტუ ლი სის ტე მის გა დაწყ ვე ტა ზე, ყო ველ თ ვის 
მუ სი კი დან ამოვ დი ვარ და ამა თუ იმ ფე რის ნი უ ან სი რე ბა იბა დე ბა მუ სი კა ლუ რი მოქ მე დე ბის ხა სი ა თი დან, გან წყო ბი დან, 
ემო ცი ი დან. იგი იძენს „სახეს“, რო მე ლიც შე ე სა ბა მე ბა მუ სი კის „სულს“. ამი ტომ ფე რა დო ვა ნი გა დაწყ ვე ტა ყო ველ თ ვის 
სხვა დას ხ ვაგ ვა რი ა“.

ფე რი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა ში მკა ფი ოდ ვლინ დე ბა სო ლი კო ვირ სა ლა ძის კავ ში რი ქარ თულ ხე ლოვ ნე ბას თან, ნი კო 
ფი როს მა ნაშ ვი ლის შე მოქ მე დე ბის ცოდ ნა სა და ღრმა გან ც დას თან. მას უყ ვარს შა ვი, აქ რო მა ტუ ლი ტო ნი, რო მელ საც უხა
მებს წი თელს, ცის ფერს, ყვი თელს, ვარ დის ფერს. გარ და ამი სა, ვირ სა ლა ძეს თან, ისე ვე რო გორც ფი როს მან თან, ვხვდე ბით 
სამ ყა როს უეცარ, მო უ ლოდ ნელ ხედ ვას, სი ზუს ტე სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბას. ორი ვე  შე მოქ მე დის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია 
კონ კ რე ტუ ლო ბა და უსაზღ ვ რო გან ზო გა დე ბა, ლა კო ნი უ რო ბა და ამაღ ლე ბუ ლი „სიმარტივე“, სამ ყა როს პო ე ტუ რი აღ ქ მა, 
მო ნუ მენ ტა ლიზ მის შეგ რ ძ ნე ბა. ვირ სა ლა ძეს და ფი როს მანს აერ თი ა ნებს დრო ი თი პრინ ცი პიც – წუ თი ე რის და ფიქ სი რე ბა, 
რო მე ლიც მუდ მი ვო ბა ში გა და დის; შე ჩე რე ბუ ლი წა მი, რო გორც უსას რუ ლო ბა. აქ ვე დავ ძენთ, რომ სო ლი კო ვირ სა ლა ძე 
გა ტა ცე ბუ ლი იყო ეგ ვიპ ტუ რი, ირა ნუ ლი და ახ ლო აღ მო სავ ლუ რი ხე ლოვ ნე ბით.

სი მონ ვირ სა ლა ძე და იბა და თბი ლის ში, 1909 წლის 13 იან ვარს. დედ - მა მას პა ტა რა ო ბი დან ვე დაჰ ყავ და შვი ლე ბი ე.წ. 
„არტისტულ სა ზო გა დო ე ბა სა“ და ოპე რის თე ატ რ ში (სოლიკოს ორი და ჰყავ და. თი ნათინი და ელე ნე. ერ თი შემ დ გომ
ში გა მო ჩე ნი ლი ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე და მე ო რე – ცნო ბი ლი ფოლ კ ლო რის ტი). რო დე საც სა ო პე რო თე ატ რ ში პირ ვე ლად 
მოხ ვ და, მდიდ რულ მა ნა გე ბო ბამ იმ დე ნად მო ხიბ ლა პა ტა რა სო ლი კო, მა შინ ვე გა დაწყ ვი ტა, უეჭ ვე ლად აქ ვი მუ შა ვე ბო... 
ოღონდ ჯერ არ იცო და, ვინ უნ და გამ ხ და რი ყო...

1927 წელს სო ლი კო ვირ სა ლა ძე თბი ლი სის სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ა ში ირიცხე ბა. პირ ვე ლი ნა მუ შე ვა რი მუ შა თა თე ატ რ ში 
გა ნა ხორ ცი ე ლა – კარლ ავ გუსტ ვიტ ფო გე ლის „ვინც ყვე ლა ზე სუ ლე ლი ა“. სპექ ტაკ ლის სცე ნოგ რა ფია გა დაწყ ვე ტი ლია კონ
ს ტ რუქ ტი ვის ტუ ლი მა ნე რით.

1928 წელს სო ლი კო ვირ სა ლა ძე მოს კოვ ში, სა კავ ში რო სამ ხატ ვ რო ტექ ნი კურ ინ ს ტი ტუტ ში გა და ვი და – თე ატ რა ლური 
ფერ წე რის გან ყო ფი ლე ბა ზე, სა დაც ოცი ა ნი წლე ბის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე გა მორ ჩე ულ მხატ ვარ თან, ისა აკ რა ბი ნო ვიჩ თან 
გა აგ რ ძე ლა სწავ ლა. 

1930 წელს, რო დე საც მოს კო ვის სამ ხატ ვ რო ინ ს ტი ტუ ტის თე ატ რა ლუ რი გან ყო ფი ლე ბა და ლე ნინ გ რა დის (ძველი და 
ახ ლან დე ლი სან ქ ტ - პე ტერ ბურ გი) სამ ხატ ვ რო აკა დე მია გა ერ თი ან და, სო ლი კო ვირ სა ლა ძე სას წავ ლებ ლად ლე ნინ გ რად ში 
გა ემ გ ზავ რა და 1931 წელს მი ხა ილ ბო ბი შე ვის კლა სი და ამ თავ რა.

ლე ნინ გ რა დის სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ის დამ თავ რე ბის შემ დეგ სო ლი კო ვირ სა ლა ძე ბრუნ დე ბა თბი ლის ში და მუ შა ო ბას 
იწყებს ზ. ფა ლი აშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ოპე რი სა და ბა ლე ტის აკა დე მი ურ თე ატ რ ში. უკ ვე ამ ად რე ულ პე რი ოდ ში მხატ ვარს 
იტა ცებს ფერ წე რა ში მუ სი კა ლუ რი ჟღე რა დო ბის შთა ბეჭ დი ლე ბის მიღ წე ვა. ამ მხრივ ვირ სა ლა ძე ეხ მი ა ნე ბა შე მოქ მე დე ბით 
გა ერ თი ა ნე ბა „მირ ის კუს ტ ვას“ („Мир искусства“ –  ხე ლოვ ნე ბის სამ ყა რო), გან სა კუთ რე ბით კონ ს ტან ტინ კო რო ვი ნის 
მხატ ვ რულ პრინ ცი პებს.

ად რე უ ლი პე რი ო დის ნა მუ შევ რე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვია დე კო რა ცი ე ბი ზა ქა რია ფა ლი აშ ვი ლის ოპე რის თ ვის „დაისი“ 
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(1936 წ. რე ჟი სო რი ალექ სან დ რე წუ წუ ნა ვა, დი რი ჟო რი ევ გე ნი მი ქე ლა ძე).
1937 წელს სო ლი კო ვირ სა ლა ძე ლე ნინ გ რად ში მი ემ გ ზავ რე ბა. იგი კონ ტ რაქ ტით მუ შა ობ და ლე ნინ გ რა დის ს. კი რო ვის 

სა ხე ლო ბის ოპე რი სა და ბა ლე ტის (ამჟამად სან ქ ტ - პე ტერ ბურ გის მა რი ინ ს კის) თე ატ რ ში, აგ რეთ ვე, ლე ნინ გ რა დის ოპე რი სა 
და ბა ლე ტის მცი რე თე ატ რ ში. აქ ყოფ ნამ გა და არ ჩი ნა იგი ავ ბე დით რეპ რე სი ებს თბი ლის ში. ამი ტომ მუ დამ მად ლი ე რი იყო 
ამ ქა ლა ქის, რო მელ მაც სი ცოცხ ლე და თა ვი სუფ ლე ბა შე უ ნარ ჩუ ნა.

აქ გაჩ ნ და შე მოქ მე დე ბი თი კავ ში რე ბი: სო ლი კო ვირ სა ლა ძე- ვახ ტანგ ჭა ბუ კი ა ნი და სო ლი კო ვირ სა ლა ძე -ე მა ნუ ილ 
 კაპ ლა ნი. 

ვახ ტანგ ჭა ბუ კი ან თან ერ თად ვირ სა ლა ძე მუ შა ობს მე ლი ტონ ბა ლან ჩი ვა ძის ბა ლეტ ზე „მთების გუ ლი“ (1938).
„ვახტანგ ჭა ბუ კი ან თან წლე ბის მან ძილ ზე ვთა ნამ შ რომ ლობ დი. ჩემ თვალ წინ სას წა უ ლებს ახ დენს ეს მარ თ ლა ცეკ ვის 

ჯა დო ქა რი“, – წერ და მოგ ვი ა ნე ბით მხატ ვა რი.
ბა ლე ტის ვირ სა ლა ძი სე ულ მხატ ვ რულ გა ფორ მე ბა ში ზუს ტად არის გად მო ცე მუ ლი დრო ის სა ხა სი ა თო ნიშ ნე ბი, ხალ ხის 

ნა ცი ო ნა ლუ რი თა ვი სე ბუ რე ბა. დე კო რა ცი ებ ში მხატ ვა რი ცდი ლობს ხა ზი გა უს ვას თე მის სა ერ თო ლე გენ და რულ - პო ე ტურ 
საწყი სებს. ბა ლე ტის გა ფორ მე ბა მის დევს  სუ რა თე ბის მო ნაც ვ ლე ო ბას, მხატ ვა რი ქმნის რო მან ტი კუ ლი ლე გენ დის თ ვის შე
სატყ ვის ემო ცი ურ ატ მოს ფე როს. გა ფორ მე ბის სის ტე მა ში ისა ხე ბა სწრაფ ვა ფე რის „მოძრაობისკენ“, რო მე ლიც  შემ დ გომ 
პე რი ო დებ ში მკა ფი ოდ წარ მოჩ ნ დე ბა. 

1941 წელს ლე ნინ გ რა დის ოპე რი სა და ბა ლე ტის მცი რე თე ატ რ ში სო ლი კო ვირ სა ლა ძე აფორ მებს ჯუ ზე პე ვერ დის 
ოპე რა „ფალსტაფს“ (დამ დ გ მე ლი რე ჟი სო რი ემა ნუ ილ კაპ ლა ნი). მხატ ვა რი კი დევ უფ რო მე ტად ავ ლენს დე კო რა ცი ე ბის  
„მუსიკალურობას“.  ფე რა დო ვა ნი გა დაწყ ვე ტა, კო ლო რი ტის ხში რი ცვა ლე ბა დო ბა, სა დაც მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს 
გა ნა თე ბის პარ ტი ტუ რა, პირ და პირ და მო კი დე ბუ ლე ბა შია სპექ ტაკ ლის სა ერ თო რიტ მ თან, მის დი ნა მი კას თან. ყო ვე ლი ფე-
რი ჟღერს  მუ სი კა ლურ ფრა ზებ თან ორ გა ნულ კავ შირ ში და მათ თან მხატ ვ რულ ერ თი ა ნო ბა ში აღიქ მე ბა. თე ატ რა ლი ზე ბუ ლი 
გა რე მო მოქ მე დე ბის ად გილს მეტ გან ზო გა დე ბულ ხა სი ათს სძენს.

მე ო რე მსოფ ლიო ომის პე რი ოდ ში სო ლი კო ვირ სა ლა ძე ბრუნ დე ბა თბი ლის ში და მუ შა ობს ზ. ფა ლი აშ ვი ლის სა ხე ლო
ბის ოპე რი სა და ბა ლე ტის და შ. რუს თა ვე ლი სა და კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის დრა მა ტულ თე ატ რებ ში.

1945 წელს იგი კვლავ ჩა დის ლე ნინ გ რად ში და ინიშ ნე ბა მთა ვარ მხატ ვ რად ს. კი რო ვის სა ხე ლო ბის ოპე რი სა და ბა ლე
ტის თე ატ რ ში. ამ პე რი ო დი დან მხატ ვ რის ოს ტა ტო ბა უფ რო იხ ვე წე ბა, ინ ტენ სი უ რად ვლინ დე ბა ფერ წე რის ნი ჭი.

ნი კო ლაი რიმ ს კი- კორ სა კო ვის  ბა ლე ტის „შეჰერაზადას“ (ლენინგრადის ოპე რი სა და ბა ლე ტის მცი რე თე ატ რი, 1950 
წ., ბა ლეტ მა ის ტე რი ვა ლე რი ანი სი მო ვი)  გა ფორ მე ბა ში მუდ მი ვი და ცვა ლე ბა დი ელე მენ ტე ბის შე ხა მე ბა, ფერ წე რუ ლი 
პა ნო სა და არ ქი ტექ ტო რუ ლი ელე მენ ტე ბის შე თავ სე ბით, სო ლი კო ვირ სა ლა ძის ხე ლოვ ნე ბა ში ახა ლი სის ტე მის  გა ჩე ნას 
მო ას წა ვებ და.

1957 წლი დან მხატ ვ რის შე მოქ მე დე ბა ში იკ ვე თე ბა მკა ფიო ტენ დენ ცი ა, გად მოს ცეს მოქ მე დე ბის ად გი ლის, გა რე მოს 
არა თხრო ბი თი, არა მედ მხატ ვ რუ ლად ფარ თოდ გან ზო გა დე ბუ ლი სუ რა თი. მხატ ვა რი აქამ დეც  მი მარ თავ და ამ გ ვარ მხატ
ვ რულ ხერხს, თუმ ცა ამ დრო ი დან ეს ტენ დენ ცია უფ რო მას შ ტა ბურ, მე ტა ფო რულ, სიმ ბო ლურ -ა სო ცი ა ცი ურ სა ხეს იძენს.

1957 წელს თბი ლი სის ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რ ში და იდ გა ალექ სი მა ჭა ვა რი ა ნის ბა ლე ტი „ოტელო“ (ბალეტმაისტერი 
ვახ ტანგ ჭა ბუ კი ა ნი). ბა ლეტ ში  წამ ყ ვა ნია ფარ დე ბის კომ ბი ნა ცი ა, ხო ლო ძუნ წად შერ ჩე უ ლი დე ტა ლე ბი აკონ კ რე ტებს მოქ
მე დე ბის ად გილს. ფე რი სა და შუ ქის მეშ ვე ო ბით გად მო ცე მუ ლია გმირ თა რთუ ლი გან ც დე ბი და ნა წარ მო ე ბის დრა მა ტიზ მი. 

ამ დრო ი დან სო ლი კო ვირ სა ლა ძე უპი რა ტე სო ბას სა ბა ლე ტო სპექ ტაკ ლე ბის გა ფორ მე ბას ანი ჭებს. აქ მე ტი დატ ვირ თ
ვა აქვს უკა ნა პლა ნის დე კო რა ცი ებს, რაც მთე ლი მხატ ვ რუ ლი გა დაწყ ვე ტის თ ვის ერ თ გ ვა რი კო ლო რის ტუ ლი კა მერ ტო ნის 
ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლებს. 

„ბალეტი ჩე მი გა უ ნე ლე ბე ლი სიყ ვა რუ ლი ა. იგი უფ რო ახ ლოა ჩემს სულ თან, აქ მე ტია ჰარ მო ნია და ეს თე ტი კა“, – წერ და 
მხატ ვა რი. 

1957 წლი დან სო ლი კო ვირ სა ლა ძე  მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბას იწყებს ბა ლეტ მა ის ტერ იური გრი გო რო ვიჩ თან, რო მე
ლიც შემ დ გომ ში დი დი თე ატ რის სა ბა ლე ტო და სის სამ ხატ ვ რო ხელ მ ძღ ვა ნე ლი და მთა ვა რი ქო რე ოგ რა ფი ხდე ბა. 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სცე ნის სივ რ ცი სად მი გრი გო რო ვი ჩის და მო კი დე ბუ ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში მხატ ვარ მა დი დი რო-
ლი ითა მა შა. კრი ტი კოს ალექ სანდრ დე მი დო ვის აზ რით, სწო რედ მან შეს თა ვა ზა დამ დ გ მელს სცე ნის სივ რ ცის მე ტა ფო რუ
ლი გა აზ რე ბა მი სი უბ რა ლო ილუს ტ რი რე ბის ნაც ვ ლად. ყო ვე ლი ვე ეს სცე ნოგ რა ფი უ ლი სიმ ბო ლო ე ბის თა ვი სუ ფალ ცვლა ში 
გა მო ი ხა ტე ბა და სა ცეკ ვაო მო ე და ნი სამ ყა როს მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს.

სა ინ ტე რე სოა ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ვიქ ტორ ვან ს ლო ვის მი ერ და ფიქ სი რე ბუ ლი იური გრი გო რო ვი ჩის მსჯე ლო ბა 
 სო ლიკო ვირ სა ლა ძე ზე: „როგორ ვმუ შა ობ დით? ძა ლი ან მე გობ რუ ლად. ჩვენ ხე ლოვ ნე ბის ამო ცა ნე ბის გა გე ბის ერ თი ა ნო ბა 
გვა კავ ში რებ და. ერ თად ვი ხი ლავ დით და ვი აზ რებ დით სპექ ტაკ ლის კონ ცეფ ცი ას“. 

სო ლი კო ვირ სა ლა ძე დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებ და გა ნა თე ბის პარ ტი ტუ რას. ყო ველ თ ვის თვი თონ აყე ნებ და სი ნათ ლეს 
და აღ წევ და ჯა დოს ნურ გა მომ სახ ვე ლო ბას. ეს გახ ლ დათ გა ნა თე ბის თა ვი სე ბუ რი დრა მა ტურ გი ა.

სო ლი კო ვირ სა ლა ძე უაღ რე სად მუ სი კა ლუ რი იყო. მუ შა ო ბის დაწყე ბის წინ ყო ველ თ ვის ის მენ და შე სა ბა მის მუ სი კა ლურ 
ნა წარ მო ებს და მთლი ა ნად ითა ვი სებ და მას, სწვდე ბო და მის აზ რ სა და ხა სი ათს, ეს კი ზებ ზე მუ შა ო ბი სას რთავ და მო მა ვა ლი 
სპექ ტაკ ლის მუ სი კას და ამ ბობ და, რომ მუ სი კა ლუ რი ფო ნი ძა ლი ან ეხ მა რე ბა. მი სი ფერ წე რუ ლი სა ხე ე ბი მუ სი კი და ნაა და
ბა დე ბუ ლი. 

იური გრი გო რო ვი ჩის სა ბა ლე ტო სპექ ტაკ ლე ბი ძნე ლი წარ მო სად გე ნია სო ლი კო ვირ სა ლა ძის დე კო რა ცი ე ბის გა რე შე. 
აქ ფერ წე რა და ქო რე ოგ რა ფია ერ თ მა ნეთ თან გა და ჯაჭ ვუ ლი ა. ამა ში ვლინ დე ბა სო ლი კო ვირ სა ლა ძის ფე ნო მე ნი. მი სი დე
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კო რა ცი ე ბის გა მომ სახ ვე ლო ბა პირ და პირ და მო კი დე ბუ ლე ბა შია სა ბა ლე ტო სპე ცი ფი კას თან. მხატ ვა რი ყო ველ თ ვის უზ რუნ
ველ ყოფს ცეკვისათვის მაქ სი მა ლუ რად თა ვი სუ ფა ლი სივ რ ცის არ სე ბო ბას. ეს კი ზებ ში ჩანს სპექ ტაკ ლის ცხო ველ ხა ტუ ლი 
ეფექ ტე ბი, რო მე ლიც ფე რი სა და გა ნა თე ბის მეშ ვე ო ბით მი იღ წე ვა. მა თი ცვა ლე ბა დო ბა მოქ მე დე ბის ვი თა რე ბას თან და კავ
ში რე ბით და ამ ჟ ღავ ნებს მხატ ვ რის „სიმფონიური“ აზ როვ ნე ბის უნარს. იგი რჩე ბა ფერ წე რუ ლი დე კო რა ცი ე ბის ერ თ გუ ლი. 
ამას თან, ძლი ერ დე ბა ემო ცი უ რი ზე მოქ მე დე ბის ძა ლა. ფერ წე რუ ლი პა ნო ე ბი და კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი ელე მენ ტე ბი ან მარ ტო 
ფერ წე რუ ლი „ტილოები“ სცე ნუ რი სივ რ ცის ზუსტ ორ გა ნი ზა ცი ას უზ რუნ ველ ყოფს. ფე რა დო ვა ნი რიტ მი  უშუ ა ლოდ უკავ შირ
დე ბა  მოქ მე დე ბის, ცეკ ვის რიტმს. მუ სი კა ლურ მო ტივ ში მხატ ვა რი გუ ლის ხ მობს ფე რის გან ყე ნე ბულ არსს. ფერს შე უძ ლია 
ამა თუ იმ მუ სი კა ლუ რი შე თან ხ მე ბის ხა სი ა თის, გან წყო ბის წარ მო ჩე ნა. ვირ სა ლა ძის სივ რ ცულ - ფერ წე რუ ლი გა ფორ მე ბის 
სის ტე მა თავ და პირ ვე ლად ასე ვე გან ყე ნე ბულ ფორ მა შია ნაგ რ ძ ნო ბი, რო მე ლიც შემ დ გომ თან და თა ნო ბით „იმოსება“, აქ ტი
უ რი ხდე ბა და გა ნუ საზღ ვ რელ მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ში გა და დის.

1960-1980-იანი წლე ბი სო ლი კო ვირ სა ლა ძის შე მოქ მე დე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი აღ მავ ლო ბის ეტა პად ით ვ ლე ბა. ამ 
დროს  მხატ ვა რი აფორ მებს უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს სა ბა ლე ტო სპექ ტაკ ლებს: სერ გეი პრო კო ფი ე ვის „ქვის ყვა ვი ლი“ (1957), 
არიფ მე ლი ქო ვის „ლეგენდა სიყ ვა რულ ზე“ (1965), პი ოტრ ჩა ი კოვ ს კის „მაკნატუნა“ (1966), არამ ხა ჩა ტუ რი ა ნის „სპარტაკი“ 
(1968), პი ოტრ ჩა ი კოვ ს კის „გედების ტბა“ (1969), პი ოტრ ჩა ი კოვ ს კის „მძინარე მზე თუ ნა ხა ვი“ (1973), სერ გეი პრო კო ფი ე
ვის „ივანე მრის ხა ნე“ (1975), სერ გეი პრო კო ფი ე ვის „რომეო და ჯუ ლი ე ტა“ (1978), დმიტ რი შოს ტა კო ვი ჩის „ოქროს ხა ნა“ 
(1982), ალექ სანდრ გლა ზუ ნო ვის „რაიმონდა“ (1984). 

თი თო ე უ ლი ეს ნა მუ შე ვა რი არის ცალ კე აღე ბუ ლი  ხა ტო ვა ნე ბა. მხატ ვა რი ქმნის სპექ ტაკლს – ხატს. ლა კო ნიზ მი, ზოგ 
შემ თხ ვე ვა ში კი მი ნი მა ლიზ მიც მე ტა ფო რუ ლად მრავ ლის მ თ ქ მე ლი ა, ზღაპ რუ ლი და კონ კ რე ტუ ლიც. „ქვის ყვა ვილ ში“ მა ლა
ქი ტის ზარ დახ შა, „ლეგენდაში“ აღ მო სავ ლუ რი შირ მა, რო მე ლიც წიგნს გვა გო ნებს, „მაკნატუნაში“ ნაძ ვის ხე, რო მე ლიც  
მთე ლი სამ ყა როა – ეს არ სებ რი ვად სიმ ბო ლო ე ბი ა, რო მელ შიც ყვე ლა ფე რია ჩა დე ბუ ლი. სპექ ტაკ ლის დრა მა ტურ გი უ ლი 
საწყი სი, მოქ მე დე ბის ად გი ლის აღ ნიშ ვ ნა, ეპო ქის ამო კითხ ვა, ასო ცი ა ცი უ რი მსჯე ლო ბა და ამა ვე დროს მდი და რი ფე რა
დოვ ნე ბა თა ვი სი ნი უ ან სი რე ბით  ქმნის გან წყო ბას, ემო ცი ურ მღელ ვა რე ბა სა და მუ სი კა ლუ რი ინ ტო ნა ცი ე ბის ვი ზუ ა ლი ზა ცი
ას. ამი ტომ არის, რომ ეს სპექ ტაკ ლე ბი დღე საც გა სა ოც რად თა ნა მედ რო ვედ ჟღერს. მთა ვა რი ისი ცა ა,  რომ   ვლინ დე ბა 
მხატ ვ რის უდი დე სი კულ ტუ რა და ერუ დი ცი ა. „მე ბედ ნი ე რი ვარ, რო დე საც  ჩე მი მხატ ვ რო ბის სა შუ ა ლე ბით მა ყუ რე ბე ლი 
გრძნობს, თუ რო გორ ხდე ბა მუ სი კა ხი ლუ ლი“... – წერს მხატ ვა რი.

მა ღა ლი ტრა გიზ მი თა და ფსი ქო ლო გიზ მით გა მო ირ ჩე ვა ბა ლე ტე ბი – არამ ხა ჩა ტუ რი ა ნის „სპარტაკი“ და სერ გეი პრო
კო ფი ე ვის  „ივანე მრის ხა ნე“. აქ დე კო რა ცი უ ლი სის ტე მა სპექ ტაკ ლ ში ქო რე ოგ რა ფი ას თან ერ თი ან რიტ მ ში მოქ მე დებს. 
სა ბა ლე ტო პარ ტი ტუ რა ფი ლო სო ფი უ რად არის გა აზ რე ბუ ლი. მხატ ვა რი იძ ლე ვა ეპო ქის გან ზო გა დე ბულ სა ხეს მო ნუ მენ ტა
ლიზ მის მაქ სი მა ლუ რი შე ნარ ჩუ ნე ბით. 

დმიტ რი შოს ტა კო ვი ჩის ბა ლეტ ში “ოქროს სა უ კუ ნე“ დე კო რა ცი ე ბი აბ ს ტ რაქ ტუ ლი ა. მხატ ვა რი 20-იანი წლე ბის ხე
ლოვ ნე ბის სტი ლის ტურ თა ვი სე ბუ რე ბას მი მარ თავს. აქ მძლავ რად იგ რ ძ ნო ბა მო დერ ნის ტუ ლი ეს თე ტი კის გავ ლე ნა, მი სი 
„არომატი“ და ელე გან ტუ რო ბა. 

ცალ კე აღ სა ნიშ ნა ვია მხატ ვ რის მი ერ შექ მ ნი ლი კოს ტი უ მე ბი. ვირ სა ლა ძე დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებ და მო ცეკ ვა ვის 
ჩაც მუ ლო ბას. კოს ტი უ მი ზუს ტად არის მორ გე ბუ ლი ეპო ქა ზე ან ბა ლე ტის პო ე ტურ - ზღაპ რულ  ში ნა არ ს ზე. ის ამ დიდ რებს 
გა ფორ მე ბის სა ერ თო ფე რა დოვ ნე ბას. კოს ტი უ მე ბი თა მა შობს ერ თ -ერთ ძი რი თად როლს მუ სი კა ლუ რი, სა ცეკ ვაო და მხატ
ვ რუ ლი რიტ მე ბის და კავ ში რე ბა ში. კოს ტი უ მის თარ გი  ყო ველ თ ვის მი მარ თუ ლია  ცეკ ვის ნა ხა ტის რე ლი ე ფუ რო ბის გა მო სამ
ჟ ღავ ნებ ლად. მა ყუ რე ბელ თა დარ ბა ზი დან კოს ტი უ მე ბი ძვირ ფა სი თვლე ბი ვით ციმ ცი მე ბენ და გვევ ლი ნე ბი ან გა ფორ მე ბის 
ცოცხალ ელე მენ ტე ბად, რომ ლე ბიც ჩვენ თვალ წინ „გამოდიან“ დე კო რა ცი ე ბი დან, ხო ლო სპექ ტაკ ლის შემ დეგ კვლავ იქ 
იყ რი ან თავს. 

სო ლი კო ვირ სა ლა ძის კოს ტი უ მებ მა  დი დად შე უწყ ვეს ხე ლი ქარ თუ ლი ნა ცი ო ნა ლუ რი ბა ლე ტის წარ მა ტე ბას. მხატ ვა რი 
გრძნობს ცეკ ვას და მი სი კოს ტი უ მე ბი ამ ძაფ რებს პლას ტი კუ რი ნა ხა ტის აღ ქ მას. სო ლი კო ვირ სა ლა ძე ორ მოც და ა თი წლის 
გან მავ ლო ბა ში იყო სა ქარ თ ვე ლოს ხალ ხუ რი ცეკ ვის სა ხელ მ წი ფო აკა დე მი უ რი ან სამ ბ ლის (ნინო რა მიშ ვი ლი სა და ილი
კო სუ ხიშ ვი ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით) უც ვ ლე ლი მხატ ვა რი. „ამ ან სამ ბ ლ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა ჩე მი დი დი სიყ ვა რუ ლი ა...  
ეფექ ტის მიღ წე ვა ში თვით ქარ თუ ლი ცეკ ვა მეხ მა რე ბა. რო დე საც კოს ტი უ მე ბი სათ ვის ფე რებს ვირ ჩევ, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი
სა, მთელ ცეკ ვას ვხე დავ...“ – წერ და სო ლი კო ვირ სა ლა ძე.

ოს ტა ტი არას დ როს ღა ლა ტობ და თე ატ რა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის პი რო ბით ბუ ნე ბას. ათ წ ლე უ ლო ბის გან მავ ლო ვა ში იხ ვე წე
ბო და და მდიდ რ დე ბო და მი სი მხატ ვ რუ ლი ხერ ხე ბი, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სტი ლი და კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი გა აზ რე ბა. 

სო ლი კო ვირ სა ლა ძის დე კო რა ცი ე ბი სა და კოს ტი უ მე ბის ჩა ნა ხა ტე ბი ბო ლომ დე ეს კი ზის სა ხეს ინარ ჩუ ნებს და მა თი გან
ხორ ცი ე ლე ბა თვით მხატ ვ რის ზე დამ ხედ ვე ლო ბას მო ითხოვ და. მას არა სო დეს მო უწყ ვია გა მო ფე ნა, რად გა ნაც ყო ველ თ ვის 
მი იჩ ნევ და, რომ სცე ნოგ რა ფის ხე ლოვ ნე ბა ზე მი სი სპექ ტაკ ლე ბის მი ხედ ვით უნ და იმ ს ჯე ლონ. 

„ბევრი მხატ ვ რის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ვის თ ვი საც მთა ვა რია დად გ მის ეს კი ზი, ჩემ თ ვის გა დამ წყ ვე ტია ცოცხა ლი დე კო რა
ცი ა... რო გორ ცოცხ ლობს თი თო ე უ ლი ნა მუ შე ვა რი სცე ნა ზე“, ამ ბობ და მხატ ვა რი და სწო რედ ამ სიბ რ ძ ნე შია ჩაქ სო ვი ლი 
მი სი ხე ლოვ ნე ბის დი ა დი სი მარ ტი ვე და გა ნუ მე ო რე ბე ლი თე ატ რა ლუ რი სა ნა ხა ო ბა.

ხელოვნებათმცოდნე

მარიანა ოკლეი 
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Grand Master of Colour Symphony

Soliko Virsaladze is a grandmaster; his art evokes unanimous admiration. His creativity is adorned of various epi-
thets: “Magician of Theatre”, “Romantic Knight of Theatre”, “Grand Master of Colour Symphony”. Throughout his life 
Simon (Soliko) Virsaladze devoted himself to the theatre, and was formed as an artist of the musical theatre within its 
main spheres - opera and ballet. This genre of theatrical art has its own specialty. During the working process, music 
is the primary source for the artist, director and ballet-master, as it determines the artistic appearance of the perfor-
mance. This principle was assimilated by Virsaladze from the very beginning. All the productions he made represent 
spectacular musical interpretations. Inspired primarily by music, the artist performs a colourful score in which every-
thing is astonishingly beautiful and appealing: bright, yet modest and sophisticated. Each of Soliko’s performances 
is a perfect illustration of his great erudition and taste. He primarily arrays music and dance and simultaneously 
responds to the emotional line of the dramaturgy. He precisely comprehends the synthetic nature of the play. When 
a creative group harmoniously conjuncts notional and stylistic parts of the play, the performance is united, cultured, 
spectacular; synchronized. The division of space, actors’ motions, the acting area, decorations and other peculiar 
elements- everything interacts or creates a visual counterpoint. Finally, we see a work which influences us like a 
magical power. Full of variety and grace, Virsaladze’s magical world remains in the spectator’s mind for eternity.

The artist noted: “While working on the colours, I always consider the music of the play and consequently each 
colour is born based on the music’s nature, mood and emotions; “faces” are always matched with the soul of the 
music, that is why my decisions on colour are always different”. Connection with Georgian art as well as a deep 
knowledge of Niko Pirosmanashvili’s emotional creativity is always seen in Virsaladze’s work. He likes a black achro-
matic tone, which he matches with red, blue, yellow and pink. In addition, like in Pirosmani’s paintings, we see the 
unexpected vision, accuracy and diversity of the world in his works. Laconism and distinguished “primitivism”, a 
poetic perception of the world and a sense of monumentalism - all these characteristics are inherent to both artists. 
Virsaladze and Pirosmani share distinguished attitudes towards time, “Carpe Diem”, which transforms into infinity, 
holds the second and makes it ever-lasting. Here, too, we can add that Virsaladze was keen on Egyptian, Iranian and 
middle Oriental art. 

Simon Virsaladze was born in Tbilisi, on December 31, 1908, though calendar changes brought his birthday to 
January 13, 1909, the date followed by the artist himself. From childhood, his parents took he and his siblings to the 
so called “Artistic Society” and Opera. (Soliko had two sisters, Tina, a prominent art historian, and Helen, a famous 
folklorist). From the very first time he entered the Opera, Soliko knew that he would work in that magnificent build-
ing. 

In 1927, Virsaladze was accepted into the Tbilisi Academy of Arts. His first work, Vogel’s “The Most Foolish” was 
made at the Theatre of Working Youth in Tbilisi, where he kept to the style of constructivism.

He studied at the All-Union Technical Arts Institute (VHUTEIN) in Moscow from 1928-1930 (teachers - I. Rabinovich 
and P. Konchalovsky), and at the Academy of Arts in Leningrad from 1930-31 (teacher - M. Bobyshov).

On graduating the Academy of Arts, Soliko returned to Tbilisi and started working at the Paliashvili Theatre for 
Opera and Ballet. In this period, the artist was eager to put his impression of musical sounds into his painting, so 
echoing the artistic principles of “Mir Iskustva” and especially Konstantin Korovin.

From Virsaladze’s earliest works, his decorations for Zakaria Paliashvili’s opera “Daisi” are exceptional (1936 
director Aleksandre Tsutsunava, conductor Evgeni Mikeladze). In 1937, he left for Leningrad and started to work at 
the Kirov State Academic Theatre of Opera and Ballet (now Mariinskiy) and at the “Maly” theatre in Leningrad. Being 
there saved him from the raging repression in Tbilisi, hence he was always grateful to the city which saved his life 
and freedom. There, Virsaladze met and built creative connections with Vakhtang Chabukiani and Emmanuel Kaplan.

With Chabukiani, Virsaladze worked on Meliton Balanchivadze’s ballet “The Heart of the Mountains” (1938). “I 
worked with Vakhtang Chabukiani for years,” he said. “He as a real magician of dance, making miracles before my 
eyes”. The artistic design of ballet revealed peculiar national characteristics, in which Virsaladze tried to emphasize 
the poetic bases of the theme in order to create an emotional atmosphere for the romantic legend.

The decorations demonstrated the artist’s aspiration towards the “movement” of colours, which was also clearly 
visible in the subsequent periods.

In 1941, at the Leningrad Opera and Ballet Theatre, Virsaladze worked on Giuseppe Verdi’s opera “Falstaff” (di-
rected by E. Kaplan). His decorations were much more “musical”, the variations of colours and important role of the 
lighting perfectly matched the overall rhythm of the production and its dynamics.

During the war, Soliko Virsaladze returned to Tbilisi and worked at the Z. Paliashvili Opera and Ballet Theatre, 
Shota Rustaveli and Kote Marjanishvili Drama Theatres.

In 1945, once again Virsaladze was back in Leningrad and there became Chief Designer at the Kirov Opera and 
Ballet Theatre. From this period, the artist’s creativity improved and his painting talent  intensified.

While working on Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov’s ballet “Sheherazade” (Leningrad State Academic Maly 
Opera Theatre, 1950, ballet-master Valery Anisimov) Virsaladze combined artistic components and painted decora-
tions with architectural elements which portend the formation of a new system in the painter’s art. 
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From 1957, Virsaladze’s work showed a clear tendency to convey a rather artistically generalized picture of the 
place of action and the environment. The artist had used such artistic methods before, but from that time on, this 
tendency became much more metaphorical and symbolic-associative.

In 1957, A. Machavariani’s ballet “Othello” was staged at the Tbilisi Opera and Ballet Theatre. In the performance, 
the ballet-master of which was Vakhtang Chabukiani, the combination of curtains was determinant and the subtly 
selected details of decor particularly specific to the location and action, while the colours and lights conveyed the 
complex feelings of the protagonists and the dramaturgy of the work.

From this time, Virsaladze took to focusing on ballet performances, where the backdrop decorations were em-
phasized to serve as a sort of coloristic tuning fork. “Ballet is my eternal love. Closer to my soul; here I find greater 
harmony and aesthetics”.

From 1957, Virsaladze began close collaboration with ballet-master Yuri Grigorovich, who later became the ar-
tistic director and principal choreographer of the Bolshoi Theatre. Virsaladze played a major role in shaping Grig-
orovich’s attitude regarding the stage space. According to critic Alexander Demidov, it was Virsaladze who offered 
Grigorovich a metaphorical space instead of a simple illustration. By using stenographic symbols, the stage acquired 
the meaning of the world.

Art historian Viktor Vanslov remarked upon Grigorovich’s interesting evaluation of Virsaladze: “How did we work? 
Amicably. We had a unity in understanding the tasks of art. Together, we would see and think out the concept of the 
play”.

Virsaladze put great importance in the lighting. He always set up the lightning system himself and thus achieved 
an expression of magical illumination. It was a dramaturgy of peculiar lighting.

He was a very musical person. Before starting to work, he would listen to the relevant musical composition and 
delve into it, seeking a deeper insight to its meaning and spirit. While working on the sketches for a future perfor-
mance, he would always listen to its music, saying it greatly helped him. Theatre was his life and Virsaladze was a 
true man of the theatre.

Grigorovich’s ballets are hard to imagine without Virsaladze’s decorations. Here, painting and choreography are 
intertwined, demonstrating the phenomenon that is Soliko Virsaladze. The artist always ensures maximal free space 
on the stage for the dance. His sketches show the magnificent effects of the play, achieved through colour and 
lighting. Their variations in performance reflect the artist’s “symphonic” thinking ability. He remains committed to 
the pictorial decorations, but also aims to strengthen the emotional impact. Pictorial panoramas and constructive 
elements precisely organize the space on the stage. In the musical motif, the artist implies the essence of colour, 
highlighting that colour can represent the nature and mood of a particular musical arrangement. Virsaladze’s decora-
tion system was initially perceived in an abstract form; however, it subsequently and gradually became “robed” as 
active, moving into constant diversity. 

The 1960-80s are regarded as a special breakthrough in his creativity. The most important ballet performances 
were created at this time: Prokofiev’s “Stone Flower” (1957), A. Melikov’s “Legend of Love” (1965), P. Tchaikovsky’s 
“Nutcracker” (1966), A. Khachaturyan’s “Spartacus” (1968), P. Tchaikovsky’s “Swan Lake” (1969), P. Tchaikovsky’s 
“The Sleeping Beauty”  (1973), S. Prokofiev’s “Ivan the Terrible” (1975), S. Prokofiev’s “Romeo and Juliet” (1978), D. 
Shostakovich’s “The Age of Gold” (1982), A. Glazunov’s “Raymonda” (1984). For all productions, Virsaladze created 
a distinctive style which formed the soul of each performance. Laconism and in some cases minimalism were meta-
phorically eloquent, mythical and precise.

In the “Stone Flower,” a malachite chest; in the “legend,” an oriental screen; in the “Nutcracker,” a Christmas 
tree with symbolic meanings that remind us of the books. The dramatic beginning of the play, marking the place of 
action, emphasizes the epoch and variety of colours, creating at attitude and emotional excitement within the spec-
tator. Showing his erudition and sophisticated taste, Virsaladze’s performances are still amazingly modern today. 

“I am happy when the spectator feels how the music is made visible through my painting.” 
The ballets “Spartacus” and “Ivan the Terrible” are distinguished by tragic elements and psychology. Decorations 

operate in a unified rhythm with the choreography of the play and the ballet is philosophically interpreted. By obtain-
ing monumentalism, the artist gives a generalized look to the era.

In Shostakovich’s ballet, “The Age of Gold”, Virsaladze chose abstract decorations. Addressing the stylistic pecu-
liarities of 1920s art; here, the influence of modernist aesthetics, its “flavour” and elegance, are strongly felt.

His costumes are worth mentioning separately. He gave great importance to the dancers’ garments in order to 
precisely reveal the epoch and poetic spirit of the ballet. His costumes played an integral role in connecting musical, 
dancing and artistic rhythms.

Virsaladze’s costumes flickered like precious gems; they were the living elements of the performance, which 
would come out before the auditorium from the decorations, to return at the end of the play. Soliko Virsaladze’s cos-
tumes greatly contributed to the success of the Georgian National Ballet. 

For over fifty years, Virsaladze was an unchanging artist of the Georgian State Dance Company under the guid-
ance of Nino Ramishvili and Iliko Sukhishvili. “Working with this ensemble is a great love for me... Georgian dance 
itself helps me achieve an effect. When choosing colours for costumes, first, I see the whole dance ... “ The Master 
never betrayed the nature of theatrical art. Over the decades, his artistic abilities, individual style and conceptual 
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insights were refined and enriched. 
To materialise Virsaladze’s decorations and costumes on the stage, sketches always required the supervision of 

the artist himself. He never held a solo exhibition; he thought the scenographer’s art and talent should be discussed 
according to his performances. “For many artists, play sketches are important, unlike them, living decoration is cru-
cial to me ... how each piece of work lives on the stage.” The glorious simplicity and unique theatrical appearance of 
Soliko Virsaladze’s art is embedded in this wisdom.

Art historian
Mariana Oklay
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კოსტიუმის ესკიზი ცეკვისათვის „ყაზბეგური“ 
1948 წ. ქაღალდი. გუაში. ოქროს ფხვნილი, 30x21 სმ.

სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the dance “Kazbeguri”

1948. Paper, gouache, golden powder. 30x21 cm.
From the Sukhishvili family
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კოსტიუმის ესკიზი ცეკვისთვის „ყაზბეგური“ 
1950 წ. ქაღალდი. გუაში. ოქროს ფხვნილი, 30x21 სმ.
სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the dance “Kazbeguri”
1950. Paper, gouache, golden powder. 30x21 cm.
From the Sukhishvili family
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კოსტიუმის ესკიზი ცეკვისთვის „ჯეირანი“ 
1952 წ. ქაღალდი. გუაში. ოქროს ფხვნილი, 30x21 სმ.
სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the dance “Jeirani”
1952. Paper, gouache, golden powder. 30x21 cm.
From the Sukhishvili family
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კოსტიუმების ესკიზი ცეკვისთვის „აჭარული“ 
1957 წ. ქაღალდი. გუაში. ოქროს ფხვნილი, 21x30 სმ.

სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the dance “Acharuli”

1957. Paper, gouache, golden powder. 21x30 cm.
From the Sukhishvili family
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კოსტიუმის ესკიზი ცეკვისთვის „ნარნარი“ 
1966 წ. ქაღალდი. გუაში. ოქროს ფხვნილი, 30x21 სმ.
სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the dance “Narnari”
1966. Paper, gouache, golden powder. 30x21 cm.
From the Sukhishvili family
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კოსტიუმის ესკიზი ცეკვისთვის „სადარბაზო“ 
1978 წ. ქაღალდი. გუაში. ოქროს ფხვნილი, 30x21 სმ.
სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the dance “Sadarbazo”
1978. Paper, gouache, golden powder. 30x21 cm.
From the Sukhishvili family
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კოსტიუმი ცეკვისთვის „სადარბაზო“ 
ხელოვნების სასახლე
Costume for dance “Sadarbazo”
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ცეკვისთვის „ალვანური“ 
1978 წ. ქაღალდი. გუაში. ოქროს ფხვნილი, 21x30 სმ.
სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the dance “Alvanuri”
1978.Paper, gouache, golden powder. 21x30 cm.
From the Sukhishvili family

კოსტიუმების ესკიზი ცეკვისთვის „სამაია“ 
1980 წ. ქაღალდი. გუაში. ოქროს ფხვნილი, 42x30 სმ.
სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the dance “Samaia”
1980. Paper, gouache, golden powder. 42x30 cm.
From the Sukhishvili family

გვ. 38
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კოსტიუმის ესკიზი ცეკვისთვის „ყარაჩოხელი“ 
1982 წ. ქაღალდი. გუაში. ოქროს ფხვნილი, 30x21 სმ.

სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the dance “Karachokheli”

1982. Paper, gouache, golden powder. 30x21 cm.
From the Sukhishvili family
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კოსტიუმის ესკიზი ცეკვისთვის „ხონგა“ 
1982 წ. ქაღალდი. გუაში. ოქროს ფხვნილი, 30x21 სმ.
სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the dance “Khonga”
1982. Paper, gouache, golden powder. 30x21 cm.
From the Sukhishvili family
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კოსტიუმების ესკიზი ცეკვისთვის „აფხაზური“ 
1985 წ. ქაღალდი. გუაში. ოქროს ფხვნილი, 30x21 სმ.
სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the dance “Apkhazuri”
1985. Paper, gouache, golden powder. 30x21 cm.
From the Sukhishvili family
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ნინო რამიშვილის კოსტიუმის ესკიზი ცეკვისთვის „ქართული“ 
1985 წ. ქაღალდი. გუაში. ოქროს ფხვნილი, 30x21 სმ.
სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch of Nino Ramishvili for the dance “Qartuli”
1985. Paper, gouache, golden powder. 31x21 cm.
From the Sukhishvili family
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კოსტიუმი ცეკვისთვის „ხევსურული“ 
ხელოვნების სასახლე

Costume for dance “Khevsuruli” 
The Art Palace
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კოსტიუმის ესკიზი ცეკვისთვის „აზერბაიჯანული“
1984 წ. ქაღალდი, გუაში. 30x21 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the Dance “Azerbaijanuli”
1984. Paper, gouache. 30x21 cm.
From the Virsaladze family
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კოსტიუმების ესკიზი ცეკვისთვის „აზერბაიჯანული“
1984 წ. ქაღალდი, გუაში. 30x21 სმ.

სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the Dance “Azerbaijanuli”

1984. Paper, gouache. 30x21 cm.
From the Sukhishvili family
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კოსტიუმის ესკიზი ცეკვისთვის „დავლური“ 
1982 წ. ქაღალდი. გუაში. ოქროს ფხვნილი, 30x21 სმ.
სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the dance “Davluri”
1982. Paper, gouache, golden powder. 30x21 cm.
From the Sukhishvili family
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მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი ცეკვისთვის „ჯეირანი“ 
1982 წ. ქაღალდი. გუაში. ოქროს ფხვნილი, 30x21 სმ.

სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the dance “Jeirani”

1982. Paper, gouache, golden powder. 30x21 cm.
From the Sukhishvili family
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კოსტიუმების ესკიზი ცეკვისთვის „აჭარული“ 
ქაღალდი, გუაში, ბრინჯაო. 31x41 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the dance “Acharuli”

Paper, gouache, bronze. 31x41 cm.
From the Virsaladze family

ესკიზი ცეკვისთვის “მოსავლის ზეიმი” 
1934 წ. ქაღალდი, გუაში. 30x40 სმ.
სუხიშვილების ოჯახის საკუთრება
Sketch for the dance “Momavlis Zeimi”
1934. Paper, gouache. 30x40 cm.
From the Sukhishvili family

გვ. 56-57
page



- 55 -



- 56 -



- 57 -



- 58 -

ომარ კელაპტრიშვილის სასცენო კოსტიუმი
ხელოვნების სასახლე
Stage costume of Omar Kelaptrishvili
The Art Palace
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ნიკა ცისკარიძის სასცენო კოსტიუმი ბალეტისთვის “მძინარე მზეთუნახავი”
ხელოვნების სასახლე
Stage costume of Nika Tsiskaridze for the ballet “The Sleeping Beauty”
The Art Palace
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კოსტიუმი ბალეტისთვის “მაკნატუნა”
ხელოვნების სასახლე

Costume for the ballet “The Nutcracker”
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის “დაისი”
1932 წ. ქაღალდი, გუაში. 29x37 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the opera “Daisi”
1932. Paper. gouache.  29x37 cm.
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის “ოტელო”
1934 წ. ქაღალდი, გუაში. 22,5x35 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera “Othello”    

1934. Paper. Gouache. 22.5x35 cm.
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ოპერისთვის “ოტელო”
1934 წ. ქაღალდი, გუაში. 49,5x42 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the opera “Othello”
1934. Paper, gouache. 49.5x42 cm.
The Art Palace

კოსტიუმების ესკიზი ოპერისთვის “ოტელო” 
1934 წ. ქაღალდი, გუაში. 41x30 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the opera “Othello”
1934. Paper, gouache. 41x30 cm.
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ოპერისთვის “ოტელო” 
1934 წ. ქაღალდი, გუაში. 41x30 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the opera “Othello”

1934. Paper, gouache. 41x30 cm.
The Art Palace
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კოსტიუმის ესკიზი ბალეტისთვის “მთების გული”
1938 წ. ქაღალდი, გუაში. 30x20 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the ballet “Heart of the Mountains”
1938. Paper, gouache. 30x20 cm.
From the Virsaladze family

დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “მთების გული”
1938 წ. ქაღალდი, გუაში. 28x35 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the ballet  “Heart of the Mountains”

1938. Paper, gouache. 28x35 cm.
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი 
ბალეტისთვის “ლაურენსია”
1938 წ. ქაღალდი, გუაში. 
32x50 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the 
ballet “Laurencia”
1938. Paper, gouache. 
32x50 cm.
From the Virsaladze family
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “ლაურენსია”
1938 წ. ქაღალდი, გუაში. 27x29 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the ballet “Laurencia”
1938. Paper, gouache. 27x29 cm.
The Art Palace

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის “სამშობლო”
1942 წ. ქაღალდი, გუაში. 39x27 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the play “Homeland”
1942. Paper, gouache.  39x27 cm.
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “ლაურენსია”
1938 წ. ქაღალდი, გუაში. 39,5x28 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the ballet “Laurencia”

1938. Paper, gouache. 39.5x28 cm.
The Art Palace

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის 
“სხვისთვის სულელი, თავისთვის ჭკვიანი”
1942 წ. მუყაო, ზეთი, გუაში. 29x43 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the play 
“The Fool for the Others and Discreet for Himself” 
1942. Cardboard, oil, gouache. 29x43 cm.
The Art Palace
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კოსტიუმის ესკიზი ბალეტისთვის “დონ კიხოტი”
1943 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, გუაში. 29,4x20,5 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the ballet “Don Quixote”
1943. Paper, pencil, ink, gouache. 29.4x20.5 cm.
The Art Palace

დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ჟიზელი”
1943 წ. ქაღალდი, გუაში. 30x20 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet “Giselle”

1943. Paper, gouache. 30x20 cm.
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ოპერისთვის “პორგი და ბესი”
1948 წ. ქაღალდი, გუაში. 31.5x44 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costumes'  sketch for the opera “Porgy and Bess”
1948. Paper, gouache. 31.5x44 cm.
From the Virsaladze family
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კოსტიუმების ესკიზი ოპერისთვის “პორგი და ბესი”
1948 წ. ქაღალდი, გუაში. 31x41 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the opera “Porgy and Bess”

1948. Paper, gouache. 31x41 cm.
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის 
„გედების ტბა“
1950 წ. ქაღალდი, გუაში.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the ballet 
“Swan Lake”
1950. Paper, gouache.
From the Virsaladze family
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “მძინარე მზეთუნახავი”
1952 წ. ქაღალდი, გუაში. 29x40 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the ballet  “The Sleeping Beauty”
1952. Paper, gouache. 29x40 cm. 
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “მძინარე მზეთუნახავი”
1952 წ. ქაღალდი, გუაში. 30x42 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the ballet  “The Sleeping Beauty”

1952. Paper, gouache. 30x42 cm. 
The Art Palace



- 88 -

კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “მძინარე მზეთუნახავი”
1952 წ. ქაღალდი, გუაში. 30x42 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the ballet  “The Sleeping Beauty”
1952. Paper, gouache.  30x42 cm. 
The Art Palace

კოსტიუმის ესკიზი ბალეტისთვის “მძინარე მზეთუნახავი”
1952 წ. ქაღალდი, გუაში. 41x30 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the ballet  “The Sleeping Beauty”
1952. Paper, gouache.  41x30 cm. 
The Art Palace

გვ. 90
page



- 89 -

კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “მძინარე მზეთუნახავი”
1952 წ. ქაღალდი, გუაში. 29x40 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Costume  sketch for the ballet  “The Sleeping Beauty”

1952. Paper, gouache.  29x40 cm. 
The Art Palace

კოსტიუმის ესკიზი ბალეტისთვის “მძინარე მზეთუნახავი”
1952 წ. ქაღალდი, გუაში. 40x29 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the ballet “The Sleeping Beauty”
1952. Paper, gouache.  40x29 cm.
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის 
“მძინარე მზეთუნახავი”

1952 წ. ქაღალდი, გუაში. 32x35,5 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება

Decoration sketch for the ballet  
“The Sleeping Beauty”

1952. Paper, gouache. 32x35.5 cm. 
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის 
“მძინარე მზეთუნახავი”
1952 წ. ქაღალდი, გუაში. 32x35,5 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration  sketch for the ballet  
“The Sleeping Beauty”
1952. Paper, gouache. 32x35.5 cm. 
From the Virsaladze family
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კოსტიუმების ესკიზი ოპერისთვის “აბესალომ და ეთერი”
1953 წ. მუყაო, ქაღალდი, გუაში. 33x25,5 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketches for the opera “Abesalom and Eteri”
1953. Cardboard, paper, gouache. 33x25.5 cm.
The Art Palace

კოსტიუმების ესკიზი ოპერისთვის “აბესალომ და ეთერი”
1953 წ. მუყაო, ქაღალდი, გუაში. 32,5x46 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the opera “Abesalom and Eteri”
1953. Cardboard, paper, gouache. 32.5x46 cm.
The Art Palace
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერისთვის “აბესალომ და ეთერი”
1953 წ. მუყაო, ქაღალდი, გუაში. 36x26 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume  sketch for the opera “Abesalom and Eteri”

1953. Cardboard, paper, gouache. 36x26 cm.
From the Virsaladze family
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “შვიდი ლამაზმანი”
1953 წ. ქაღალდი, გუაში. 27x43 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the ballet  “Seven  Beauties”
1953. Paper, gouache. 27x43 cm. 
From the Virsaladze family
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კოსტიუმის ესკიზები ბალეტისთვის „შვიდი ლამაზმანი”
1953 წ. ქაღალდი, გუაში. 30x20 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume  sketch for the ballet  “Seven  Beauties”
1953. Paper, gouache. 30x20 cm. 
From the Virsaladze family
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “შვიდი ლამაზმანი”
1953 წ. ქაღალდი, გუაში. 24X33 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume  sketch for the ballet  “Seven  Beauties”

1953. Paper, gouache.  24x33 cm. 
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “მაკნატუნა”
1954 წ. ქაღალდი, გუაში. 26x34 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration  sketch for the ballet  “The Nutcracker”
1954. Paper, gouache. 26x34 cm. 
The Art Palace



- 105 -

დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “მაკნატუნა”
1954 წ. ქაღალდი, გუაში. 29x43 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration  sketch for the ballet  “The Nutcracker”

1954. Paper, gouache. 29x43 cm. 
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “მაკნატუნა”
1954 წ. ქაღალდი, გუაში. 58x81 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration  sketch for the ballet  “The Nutcracker”
1954. Paper, gouache. 58x81 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “მაკნატუნა”
1954 წ. ქაღალდი, გუაში. 58x83 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Decoration  sketch for the ballet  “The Nutcracker”

1954. Paper, gouache. 58x83 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “გედების ტბა”
1954 წ. ქაღალდი, გუაში. 43x56 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration  sketch for the ballet  “Swan Lake”
1954. Paper, gouache. 43x56 cm. 
From the Virsaladze family

კოსტიუმის ესკიზი ბალეტისთვის “გედების ტბა”
1954 წ. ქაღალდი, გუაში. 42x31 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume  sketches for the ballet  “Swan Lake”
1954. Paper, gouache. 42x31 cm. 
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “გედების ტბა”
1954 წ. ქაღალდი, გუაში. 28.5x40 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration  sketch for the ballet  “Swan Lake”

1954. Paper, gouache. 28.5x40 cm. 
From the Virsaladze family
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კოსტიუმების ესკიზი ოპერისთვის “ოტელო”
1957 წ. ქაღალდი, გუაში. 31x42 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume  sketch for the opera “Othello”
1957. Paper, gouache. 31x42 cm.
From the Virsaladze family
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კოსტიუმების ესკიზი ოპერისთვის “ოტელო”
1957 წ. ქაღალდი, გუაში. 31x42 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume  sketch for the opera “Othello”

1957. Paper, gouache. 31x42 cm.
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ქვის ყვავილი”
1957 წ. ქაღალდი, გუაში. 21,5x31 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration  sketch for the ballet  
“The Stone Flower”
1957. Paper, gouache. 21.5x31 cm. 
The Art Palace

დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ქვის ყვავილი”
1957 წ. ქაღალდი, გუაში. 34x45 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration  sketch for the ballet  
“The Stone Flower”
1957. Paper, gouache. 34x45 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ქვის ყვავილი”
1957 წ. ქაღალდი, გუაში. 34x45 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Decoration  sketch for the ballet  

“The Stone Flower”
1957. Paper, gouache. 34x45 cm. 

The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის 
“ქვის ყვავილი”

1957 წ. ქაღალდი, გუაში. 46x59 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება

Decoration  sketch for the ballet  
“The Stone Flower”

1957. Paper, gouache.  46x59 cm. 
From the Virsaladze family
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კოსტიუმის ესკიზი ბალეტისთვის “ქვის ყვავილი”
1957 წ. ქაღალდი, გუაში. 21,5x31 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume  sketch for the ballet  
“The Stone Flower”
1957. Paper, gouache. 21.5x31 cm. 
The Art Palace

კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “ქვის ყვავილი”
1957 წ. ქაღალდი, გუაში. 30x32 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume  sketch for the ballet  

“The Stone Flower”
1957. Paper, gouache.  30x32 cm. 

From the Virsaladze family
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერისთვის “დონ ჟუანი”
1957 წ. მუყაო, ზეთი, გუაში. 29x43 სმ.
ხელოვნების სასახლე 
Costume  sketch for the ballet “Don Giovanni”
1957. Paper, gouache.  29x43 cm. 
The Art Palace

კოსტიუმის ესკიზი ოპერისთვის “დონ ჟუანი”
1957 წ. ქაღალდი, გუაში. 20,5x27,5 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Costume  sketch for the ballet  “Don Giovanni”

1957. Paper, gouache.  20.5x27.5  cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის “დონ ჟუანი”
1957 წ. მუყაო, გუაში. 51x71 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “Don Giovanni”
1957. Cardboard, gouache. 51x71 cm. 
The Art Palace

კოსტიუმების ესკიზები ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1963 წ. ქაღალდი, გუაში. 30x21 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketches for the ballet “Romeo and Juliet”
1963. Paper, gouache. 30x21 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის “დონ ჟუანი”
1957 წ. მუყაო, გუაში. 50x70 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “Don Giovanni”

1957. Cardboard, gouache. 50x70 cm. 
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ფილმისათვის “ჰამლეტი”
1964 წ. ქაღალდი, გუაში. 35x25 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the movie “Hamlet”
1964. Paper, gouache. 35x25 cm. 
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ფილმისათვის “ჰამლეტი”
1964 წ. ქაღალდი, გუაში. 35x25 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the movie “Hamlet”

1964. Paper, gouache. 35x25 cm. 
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ლეგენდა სიყვარულზე”
1965 წ. ქაღალდი, გუაში. 29x41 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “The Legend of Love”
1965. Paper, gouache.  29x41 cm. 
The Art Palace



- 133 -

დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ლეგენდა სიყვარულზე”
1965 წ. ქაღალდი, გუაში. 29x41 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “The Legend of Love”

1965. Paper, gouache.  29x41 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ლეგენდა სიყვარულზე”
1965 წ. ქაღალდი, გუაში. 29,5x42 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “The Legend of Love”
1965. Paper, gouache.  29.5x42 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ლეგენდა სიყვარულზე”
1965 წ. ქაღალდი, გუაში. 29,5x42 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “The Legend of Love”

1965. Paper, gouache.  29.5x42 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის 
“ლეგენდა სიყვარულზე”
1965 წ. ქაღალდი, გუაში. 86x65 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  
“The Legend of Love”
1965. Paper, gouache. 86x65 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ლეგენდა სიყვარულზე”
1965 წ. ქაღალდი, გუაში. 29,5x42 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “The Legend of Love”
1965. Paper, gouache.  29.5x42 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ლეგენდა სიყვარულზე”
1965 წ. ქაღალდი, გუაში. 29x42 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “The Legend of Love”

1965. Paper, gouache.  29x42 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ლეგენდა სიყვარულზე”
1965 წ. ქაღალდი, გუაში. 29,5x42 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “The Legend of Love”
1965. Paper, gouache.  29.5x42 cm. 
The Art Palace



- 141 -

დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ლეგენდა სიყვარულზე”
1965 წ. ქაღალდი, გუაში. 30x29 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the ballet  “The Legend of Love”

1965. Paper, gouache.  30x29cm. 
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ლეგენდა სიყვარულზე”
1965 წ. ქაღალდი, გუაში. 29x41 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “The Legend of Love”
1965. Paper, gouache. 29x41 cm. 
The Art Palace

კოსტიუმის ესკიზები ბალეტისთვის “ლეგენდა სიყვარულზე”
1965 წ. ქაღალდი, გუაში. 40x29 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketches for the ballet  “The Legend of Love”
1965. Paper, gouache. 40x29 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ლეგენდა სიყვარულზე”
1965 წ. ქაღალდი, გუაში. 29,5x41 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “The Legend of Love”

1965. Paper, gouache. 29.5x41 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “სპარტაკი”
1968 წ. ქაღალდი, გუაში. 31x43 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “Spartak”
1968. Paper, gouache.  31x43 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “სპარტაკი”
1968 წ. ქაღალდი, გუაში. 30x40 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the ballet  “Spartak”

1968. Paper, gouache.  30x40 cm. 
From the Virsaladze family
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “სპარტაკი”
1968 წ. ქაღალდი, გუაში. 31x41 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the ballet  “Spartak”
1968. Paper, gouache. 31x41 cm. 
From the Virsaladze family

კოსტიუმის ესკიზი ბალეტისთვის “სპარტაკი”
1968 წ. ქაღალდი, გუაში. 31x39 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume  sketch for the ballet  “Spartak”

1968. Paper, gouache. 31x39 cm. 
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “სპარტაკი”
1968 წ. ქაღალდი, გუაში. 27x43 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “Spartak”
1968. Paper, gouache.  27x43 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “სპარტაკი”
1968 წ. ქაღალდი, გუაში. 27x43 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “Spartak”

1968. Paper, gouache.  27x43 cm. 
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “ივანე მრისხანე”
1975 წ. ქაღალდი, გუაში. 28x37 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the ballet  “Ivan the Terrible”
1975. Paper, gouache.  28x37 cm. 
The Art Palace

კოსტიუმების ესკიზები ბალეტისთვის “ივანე მრისხანე”
1975 წ. ქაღალდი, გუაში. 29x42 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume sketches for the ballet  “Ivan the Terrible”
1975. Paper, gouache. 29x42 cm. 
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “ივანე მრისხანე”
1975 წ. ქაღალდი, გუაში. 31x39 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the ballet  “Ivan the Terrible”

1975. Paper, gouache. 31x29 cm. 
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “ივანე მრისხანე”
1975 წ. ქაღალდი, გუაში. 31x42 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the ballet  “Ivan the Terrible”
1975. Paper, gouache. 31x42 cm. 
From the Virsaladze family
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “ივანე მრისხანე”
1975 წ. ქაღალდი, გუაში. 29x42 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the ballet  “Ivan the Terrible”

1975. Paper, gouache. 29x42 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ივანე მრისხანე”
1975 წ. ქაღალდი, გუაში. 31x39 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “Ivan the Terrible”
1975. Paper, gouache.  31x39 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ივანე მრისხანე”
1975 წ. ქაღალდი, გუაში. 23x30 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “Ivan the Terrible”

1975. Paper, gouache.  23x30 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ივანე მრისხანე”
1975 წ. ქაღალდი, გუაში. 25x36 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “Ivan the Terrible”
1975. Paper, gouache.  25x36 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ივანე მრისხანე”
1975 წ. ქაღალდი, გუაში. 22x32 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “Ivan the Terrible”

1975. Paper, gouache.  22x32 cm. 
The Art Palace



დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ივანე მრისხანე”
1975 წ. ქაღალდი, გუაში. 27x38 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “Ivan the Terrible”
1975. Paper, gouache. 27x38 cm. 
The Art Palace

დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ანგარა”
1976 წ. ქაღალდი, გუაში. 42x60 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the ballet  “Angara”
1976. Paper, gouache. 42x60 cm. 
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ივანე მრისხანე”
1975 წ. ქაღალდი, გუაში. 39x48 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “Ivan the Terrible”

1975. Paper, gouache. 39x48 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ანგარა”
1976 წ. ქაღალდი, გუაში. 42x60 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the ballet  “Angara”
1976. Paper, gouache.  42x60 cm. 
From the Virsaladze family
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კოსტიუმის ესკიზი ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1978 წ. ქაღალდი, გუაში. 21x30 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume  sketches for the ballet  “Romeo and Juliet”
1978. Paper, gouache. 21x30 cm. 
The Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ანგარა”
1976 წ. ქაღალდი, გუაში. 42x60 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the ballet  “Angara”

1976. Paper, gouache.  42x60 cm. 
From the Virsaladze family
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1978 წ. ქაღალდი, გუაში. 22x30,5 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume  sketch for the ballet  “Romeo and Juliet”
1978. Paper, gouache.  22x30.5 cm. 
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1978 წ. ქაღალდი, გუაში. 21x30 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume  sketch for the ballet  “Romeo and Juliet”
1978. Paper, gouache.  21x30 cm. 
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1978 წ. ქაღალდი, გუაში. 20,5x30 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume  sketch for the ballet  “Romeo and Juliet”
1978. Paper, gouache.  20.5x30 cm. 
The Art Palace



- 177 -- 177 -

კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1978 წ. ქაღალდი, გუაში. 20x30 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume  sketch for the ballet  “Romeo and Juliet”

1978. Paper, gouache.  20x30 cm. 
From the Virsaladze family
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1978 წ. ქაღალდი, გუაში. 21x30 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume  sketch for the ballet  “Romeo and Juliet”
1978. Paper, gouache.  21x30 cm. 
The Art Palace



- 179 -- 179 -

კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1978 წ. ქაღალდი, გუაში. 21x30 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Costume  sketch for the ballet  “Romeo and Juliet”

1978. Paper, gouache.  21x30 cm. 
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1978 წ. ქაღალდი, გუაში. 32x40 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Costume  sketch for the ballet  “Romeo and Juliet”
1978. Paper, gouache.  32x40 cm. 
The Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1978 წ. ქაღალდი, გუაში. 31,5x47 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Costume  sketch for the ballet  “Romeo and Juliet”

1978. Paper, gouache.  31.5x47  cm. 
The Art Palace



დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1978 წ. ქაღალდი, გუაში. 21x30 სმ.
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “Romeo and Juliet”
1978. Paper, gouache. 21x30 cm. 
The Art Palace

დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1978 წ. ქაღალდი, გუაში. 39x42 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the ballet  “Romeo and Juliet”
1978. Paper, gouache. 39x42 cm. 
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1978 წ. ქაღალდი, გუაში. 21x30 სმ.

ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the ballet  “Romeo and Juliet”

1978. Paper, gouache. 21x30 cm. 
The Art Palace
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კოსტიუმის ესკიზი ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1978 წ. ქაღალდი, გუაში. 31x42 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the ballet  “Romeo and Juliet”
1978. Paper, gouache. 31x42 cm. 
From the Virsaladze family

კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “რომეო და ჯულიეტა”
1978 წ. ქაღალდი, გუაში. 31x42 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the ballet “Romeo and Juliet”

1978. Paper, gouache. 31x42 cm. 
From the Virsaladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის “ოქროს ხანა”
1982 წ. ქაღალდი, გუაში. 30x42 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Decoration sketch for the ballet  “The Golden Age”

1982. Paper, gouache. 30x42 cm. 
From the Virsaladze family

კოსტიუმის ესკიზი ბალეტისთვის “ოქროს ხანა”
1982 წ. ქაღალდი, გუაში. 31X42 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume  sketch for the ballet  “The Golden Age”
1982. Paper, gouache. 31x42 cm. 
From the Virsaladze family

გვ. 188-189
page
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “რაიმონდა”
1984 წ. ქაღალდი, გუაში. 22x30 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the ballet “Raymonda”
1984. Paper, gouache. 22x30 cm. 
From the Virsaladze family

კოსტიუმის ესკიზები ბალეტისთვის “რაიმონდა”
1984 წ. ქაღალდი, გუაში. 22x30 სმ.
ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume sketches for the ballet “Raymonda”
1984. Paper, gouache. 22x30 cm. 
From the Virsaladze family

გვ. 192-193
page
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კოსტიუმების ესკიზი ბალეტისთვის “რაიმონდა”
1984 წ. ქაღალდი, გუაში. 22x30 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Costume sketch for the ballet “Raymonda”

1984. Paper, gouache. 22x30 cm. 
From the Virsaladze family
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კომპოზიცია. ცეკვა “დავლური” 
1984 წ. ქაღალდი, გუაში. 15x42 სმ.

ვირსალაძის ოჯახის საკუთრება
Composition. Dance "Davluri"

1934. Paper, gouache. 15x42 cm.
From the Virsaladze family
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1909
13 იანვარი. დაიბადა თბილისში

1927
ჩააბარა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში

1928
ჩაირიცხა ლენინგრადის სამხატვრო-ტექნიკური ინსტიტუტის 
თეატრალური ფერწერის განყოფილებაზე

1931
ბრუნდება თბილისში და კოტე მარჯანიშვილის მოწვევით 
აფორმებს ჯოაკინო როსინის „ვილჰელმ ტელის“

1932-1936
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მთავარი მხატვარია

1937
დაჯილდოვდა „ღირსების ორდენით“

1937-1941
იწყებს მუშაობას ლენინგრადის კიროვის სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრსა და ლენინგრადის 
ოპერისა და ბალეტის მცირე თეატრში

1941-1945
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მთავარი მხატვარია

1943
საქართველოს რესპუბლიკის ხელოვნების დამსახურებული 
მოღვაწე

1945
ქართული სახელმწიფო ბალეტის ანსამბლის კოსტიუმების 
მხატვარია

1949, 1951
სტალინის მეორე ხარისხის პრემიის ლაურეატი

1958
საქართველოს რესპუბლიკის სახალხო მხატვარი

1945-1962
ლენინგრადის კიროვის სახელობის ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მთავარი მხატვარია

1965-1987
მოსკოვის დიდი თეატრის მთავარი მხატვარია

1970
ლენინური პრემიის ლაურეატი

1976
სსრკ-ის სახალხო მხატვარი

1977
სსრკ-ის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი

1989
7 თებერვალი. გარდაიცვალა, დაკრძალულია თბილისში
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1927
„დიდების გამყიდველი“. პინოლ და ვინუას პიესა. მუშათა 
თეატრი. რეჟისორი ა. სულიაშვილი
„ვინც ყველაზე სულელია“. ვიტ ფოგელის პიესა. მუშათა თეატრი. 
რეჟისორი მ. ჭიაურელი

1932
„ვილჰელმ ტელი“. ჯ. როსინის ოპერა. თბილისის ზ. 
ფალიაშვილის სახელობის  ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი კ. მარჯანიშვილი
„დონ პასკუალე“. გ. დონიცეტის ოპერა. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი. რეჟისორი მ. კვალიაშვილი
„დაისი“. ა. ფალიაშვილის ოპერა. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი. რეჟისორი ა. წუწუნავა

1933
„ევგენი ონეგინი“. პ. ჩაიკოვსკის ოპერა. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი. რეჟისორი ს. ინაშვილი
„კორსარი“. ა. ადანის ბალეტი. თბილისის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრი. ბალეტმაისტერი ა. კონონოვიჩი

1934
„შაჰ-სენემი“. რ. გლიერის ოპერა. ფ. ახუნდოვის სახელობის 
ბაქოს სახელმწიფო ლენინის ორდენოსანი  ოპერისა და 
ბალეტის  აკადემიური თეატრი. რეჟისორი ა. ისკანდეროვი
„ოტელო“. ჯ. ვერდის ოპერა. თბილისის ოპერისა და ბალეტის  
თეატრი. რეჟისორი მ. კვალიაშვილი
„6 000 000 ავტორი“. მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი. 
რეჟისორები ა. თაყაიშვილი და ს. ჭელიძე

1935
„გედების ტბა“. პ. ჩაიკოვსკის ბალეტი. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი. ბალეტმაისტერი ნ. იორკინი
„მეზღვაური და შეგირდი“. ანდერსენის ზღაპრის მიხედვით. 
შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამის  თეატრი. 
რეჟისორი ს. ჭელიძე

1936
„ბახტრიონი“. გრ. კილაძის ოპერა. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის  თეატრი. რეჟისორი დ. ალექსიძე
„ჭინჭარი“. გ. ბააზოვის პიესა. მოზარდ მაყურებელთა ქართული 
თეატრი. რეჟისორი ბ. გამრეკელი
„რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ“. ა. ცაგარელის პიესა. 
კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი გ. ჟურული
„მთების გული“. ა. ბალანჩივაძის ბალეტი.  ლენინგრადის 
მ. კიროვის სახელობის ლენინის ორდენოსანი ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი / თბილისის ოპერისა 
და ბალეტის თეატრი. ბალეტმაისტერი ვ. ჭაბუკიანი

1939
„ლაურენსია“. ა. კრეინის ბალეტი. ლენინგრადის ოპერისა და 
ბალეტის  თეატრი. ბალეტმაისტერი ვ. ჭაბუკიანი

1940
„აშუღ ყარიბი“. ბ. ასაფიევის ბალეტი. ლენინგრადის 
სახელმწიფო ლენინის ორდენოსანი აკადემიური ოპერისა და 
ბალეტის მცირე თეატრი. ბალეტმაისტერი ბ. ფენსტერი

1941
„ფალსტაფი“. ჯ. ვერდის ოპერა. ლენინგრადის ოპერისა და 

ბალეტის მცირე თეატრი. რეჟისორი ე. კაპლანი
„მილიონთა რისხვა“. გ. ჟურულის პიესა. მარჯანიშვილის 
თეატრი. რეჟისორი გ. ჟურული
შოპენიანა, საბალეტო კონცერტი მარინა სემიონოვასა და 
ვახტანგ ჭაბუკიანის მონაწილეობით. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი

1942
„სხვისთვის სულელი, თავისთვის ჭკვიანი“. ლოპე დე ვეგას 
პიესის მიხედვით. რუსთაველის თეატრი. დადგმა ა. ვასაძის
„სამშობლო“. დ. ერისთავის ნათარგმნი პიესა. რუსთაველის 
თეატრი. რეჟისორი ა. ვასაძე
„შოპენიანა“. ბალეტი შოპენის მუსიკაზე. თბილისის ოპერისა  და 
ბალეტის თეატრი. ბალეტმაისტერი ვ. ჭაბუკიანი
„კრწანისის გმირები“. ს. შანშიაშვილის პიესა.  რუსთაველის 
თეატრი. რეჟისორი ა. ვასაძე

1943
„დონ კიხოტი“. ლ. მინკუსის ბალეტი. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი. ბალეტმაისტერი ვ. ჭაბუკიანი 
„გენერალი ბრუსილოვი“. ი. სელვინსკის პიესა. რუსთაველის 
თეატრი. რეჟისორი ა. ვასაძე
„ჟიზელი“. ა. ადანის ბალეტი. თბილისის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანისა
შოპენიანა, ყივჩაღთა ცეკვები, საბალეტო კონცერტი ნატალია 
დუდინსკაიასა და ვახტანგ ჭაბუკიანის მონაწილეობით. 
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანისა

1944
„სირანო დე ბერჟერაკი“. ე. როსტანის პიესა. რუსთაველის 
თეატრი. რეჟისორი ი. თუმანიშვილი
„გედების ტბა“. პ. ჩაიკოვსკის ბალეტი. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი. ბალეტმაისტერი ვ. ჭაბუკიანი

1945
„დიდი ხელმწიფე“. ვ. სოლოვიოვის პიესა. რუსთაველის 
თეატრი. რეჟისორი ა. ვასაძე
„ამაო სიფრთხილე“. ჰეროლდისა და ჰერტელის ბალეტი. 
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დადგმა ე. დმიტრაში
„შოპენიანა“. ფ. შოპენი. თბილისის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანისა

1947
„ჯადოსნური სალამური“. ა. მოცარტის ოპერა. თბილისის  
ოპერისა და ბალეტის თეატრი
„გაზაფხულის ზღაპარი“. ა. ასაფიევის ბალეტი. ლენინგრადის 
ოპერისა და ბალეტის  თეატრი. ბალეტმაისტერი ფ. ლოპუხოვი
„თავადი ოზერო“. ი. ძერჟინსკის ოპერა.ლენინგრადის ოპერისა 
და ბალეტის  თეატრი. რეჟისორი ბ. შლეპიანოვი
„ჟიზელი“. ა. ადანის ბალეტი. განუხორციელებელი
ვახტანგ ჭაბუკიანის შემოქმედებითი საღამო „სინათლე“, „დონ 
კიხოტი“, საბალეტო დივერტისმენტი. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი. დადგმა ს. გორსკის

1948
„რაიმონდა“. ა. გლაზუნოვის ბალეტი.  ლენინგრადის ოპერისა 
და ბალეტის  თეატრი. დადგმა  კ. სერგეევის
„კარმენი“. ჟ. ბიზეს ოპერა.  ლენინგრადის ოპერისა და ბალეტის  
თეატრი. რეჟისორი პ. რუმიანცევი
„ლაურენსია“. ა. კრეინის ბალეტი. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის  თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანისა

სოლიკო ვირსალაძის მიერ გაფორმებული სპექტაკლებისა და ფილმების ჩამონათვალი
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„ყივჩაღთა ბანაკი“. ალექსანდრ ბოროდინის ოპერა. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანის
„ჯამბაზები“, „შოპენიანა“. თბილისის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრი. დადგმა ა. წუწუნავა, ვ. ჭაბუკიანი. 
ე. სპასკისთან ერთად
„პორგი და ბესი“. ჯ. გერშვინის ოპერა. ლენინგრადის ოპერისა 
და ბალეტის მცირე თეატრი. განუხორციელებელი
„ტრუბადური“. ჯ. ვერდის ოპერა. ლენინგრადის ოპერისა და 
ბალეტის მცირე თეატრი. განუხორციელებელი

1949
„დემონი“. ა. რუბინშტეინის ოპერა. ლენინგრადის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი. რეჟისორი პ. რუმიანცევი
„ქეთო და კოტე“. ვ. დოლიძის ოპერეტა. ლენინგრადის 
მუსიკალური კომედიის თეატრი. რეჟისორი ნ. სმოლიჩი
ტატიანა ვეჩესლოვასა და ვახტანგ ჭაბუკიანის 
გამოსამშვიდობებელი გასტროლი. „ამაო სიფრთხილე“, 
„ბახჩისარაის შადრევანი“, „ესმერალდა“. თბილისის ოპერისა 
და ბალეტის თეატრი. დადგმა ვ. ჭაბუკიანისა

1950
„გედების ტბა“. პ. ჩაიკოვსკის ბალეტი. ლენინგრადის ოპერისა 
და ბალეტის თეატრი. კ. სერგეევის დადგმა
„ტარასის ოჯახი“. დ. კაბალევსკის ოპერა. ლენინგრადის 
ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი ბ. შლეპიანოვი
„შეხერეზადა“, ბალეტი ნ. რიმსკი-კორსაკოვის მუსიკაზე, 
ლენინგრადის ოპერისა და ბალეტის მცირე თეატრი. 
ბალეტმაისტერი ნ. ანისიმოვა

1951
„ხევისბერი გოჩა“. შ. აზმაიფარაშვილის ოპერა. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი ა. წუწუნავა

1952
„მძინარე მზეთუნახავი“. პ. ჩაიკოვსკის ბალეტი. ლენინგრადის 
ოპერისა და ბალეტის თეატრი. კ. სერგეევის დადგმა
„სიცილიური საღამო“. ჯ. ვერდის ოპერა.  ლენინგრადის 
ოპერისა და ბალეტის მცირე  თეატრი. რეჟისორი ა. კირეევი
თბილისის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული სტუდიის საანგარიშო 
კონცერტი-სპექტაკლი („ამაო სიფრთხილე“, „ესმერალდა“, 
საბალეტო დივერტისმენტი). თბილისის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრი. ქორეოგრაფი ვ. ჭაბუკიანი

1953
„შვიდი ლამაზმანი“. კ. კარაევის ბალეტი. ლენინგრადის 
ოპერისა და ბალეტის მცირე თეატრი. ბალეტმაისტერი პ. გუსევი
„აბესალომ და ეთერი“. ზ. ფალიაშვილის ოპერა. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი მ. თუმანიშვილი

1954
„გედების ტბა“. პ. ჩაიკოვსკის ბალეტი. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი. ბალეტმაისტერი ვ. ჭაბუკიანი
„მაკნატუნა“. პ. ჩაიკოვსკის ბალეტი. ლენინგრადის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი. ბალეტმაისტერი ვ. ვაინონენი

1955
„კორსარი“. ა. ადანის ბალეტი. ლენინგრადის ოპერისა და 
ბალეტის მცირე თეატრი. ბალეტმაისტერი პ. გუსევი

1956
„დონ ჟუანი“. ა.მოცარტის ოპერა. ლენინგრადის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი. რეჟისორი ე. კაპლანი
„გედების ტბა“. პ. ჩაიკოვსკის ბალეტი. საბჭოთა კავშირის 
ლენინის ორდენოსანი სახელმწიფო აკადემიური დიდი თეატრი6. 
ა. მესერერის დადგმა

1957
„ქვის ყვავილი“. ს. პროკოფიევის ბალეტი. ლენინგრადის 
ოპერისა და ბალეტის თეატრი. ბალეტმაისტერი იური 
გრიგოროვიჩი
„ოტელო“. ა. მაჭავარიანის ბალეტი. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი. ბალეტმაისტერი ვ. ჭაბუკიანი

1958
„სევილიელი დალაქი“. ჯ. როსინის ოპერა. ლენინგრადის 
ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი ე. კაპლანი
„ოტელო“, ჯ. ვერდის ოპერა. თბილისის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრი (სსრკ კავშირის დიდი თეატრის შენობაში) დეკადა. 
დადგმა ვ. ჭაბუკიანისა

1959
„ამაო სიფრთხილე“. ლ. გერტელის ბალეტი. თბილისის ოპერისა 
და ბალეტის თეატრი. ვ. ივაშკინის დადგმა. რეჟისორი ს. გორსკი
„ბალადა სიყვარულზე“. „წელიწადის დროები“. ბალეტი 
პ. ჩაიკოვსკის მუსიკაზე. ლენინგრადის ოპერისა და ბალეტის 
მცირე თეატრი. ბალეტმაისტრი  ფ. ლოპუხოვი
„ქვის ყვავილი“. ს. პროკოფიევის ბალეტი. დიდი თეატრი. 
ბალეტმაისტერი იური გრიგოროვიჩი

1960
„ოტელო“. ფილმი-ბალეტი. სს „ქართული ფილმი“. რეჟისორი ვ. 
ჭაბუკიანი. მხატვარი: ს. ვირსალაძე, ს. ვაწაძე

1961
„ლეგენდა სიყვარულზე“. ა. მელიკოვის ბალეტი. ლენინგრადის 
ოპერისა და ბალეტის თეატრი. ბალეტმაისტერი იური 
გრიგოროვიჩი

1962
„ლოენგრინი“. რ. ვაგნერის ოპერა. ლენინგრადის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი. რეჟისორები ე. კაპლანი და რ. ტიხომიროვი
„ბალეტის საღამო“. ბალეტი შოპენის, დე ფალიასის, ბუშესა და 
რაველის მუსიკაზე. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი. 
ბალეტმაისტერი ვ. ჭაბუკიანი. კ. კუკულაძესთან ერთად

1963
„შვიდი ლამაზმანი“. კ. კარაევის ბალეტი. ნოვოსიბირსკის 
ოპერისა და ბალეტის თეატრი. ბალეტმაისტერი პ. გუსევი
„მძინარე მზეთუნახავი“. პ. ჩაიკოვსკის ბალეტი. დიდი თეატრი. 
ბალეტმაისტერი იური გრიგოროვიჩი

1964
„ჰამლეტი“. კინოფილმი უ. შექსპირის ტრაგედიის მიხედვით. 
ლენფილმი. რეჟისორი გ. კოზინცევი. 

1965
„დონ ჟუანი“. ა.მოცარტის ოპერა. თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრი. რეჟისორი ე. პასინკოვი
„ლეგენდა სიყვარულზე“. ა. მელიკოვის ბალეტი. დიდი თეატრი. 
ბალეტმაისტერი იური გრიგოროვიჩი

1966
„მაკნატუნა“. პ. ჩაიკოვსკის ბალეტი. დიდი  თეატრი. 
ბალეტმაისტერი იური გრიგოროვიჩი

1967
თბილისის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული სტუდიის საანგარიშო 
კონცერტი-სპექტაკლი („ჟიზელი“, „ლაურენსია“, კონცერტი). 
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი. ქორეოგრაფი 
ვ. ჭაბუკიანი. ი. ასკურავასა და ვ. პლუსნინასთან ერთად
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1968 
„სპარტაკი“. ა. ხაჩატურიანის ბალეტი. დიდი თეატრი. 
ბალეტმაისტერი იური გრიგოროვიჩი
„შურ“. ქორეოგრაფიული დადგმა. კომპოზიტორი ფ. ამიროვი. 
ბაქოს ფ. ახუნდოვის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 
თეატრი. გ. ალამზადეს დადგმა

1969
„გედების ტბა“. პ. ჩაიკოვსკის ბალეტი. დიდი თეატრი. 
ბალეტმაისტერი იური გრიგოროვიჩი
„მეფე ლირი“. კინოფილმი უ. შექსპირის ტრაგედიის მიხედვით. 
ლენფილმი. რეჟისორი გ. კოზინცევი.

1971
„აბესალომ და ეთერი“. ზ. ფალიაშვილის ოპერა. თბილისის 
ოპერისა და ბალეტის თეატრი. რეჟისორი გ. მელივა

1973
„მძინარე მზეთუნახავი“. პ. ჩაიკოვსკის ბალეტი. დიდი თეატრი. 
ბალეტმაისტერი იური გრიგოროვიჩი

1975
„ივანე მრისხანე“. ბალეტი ს. პროკოფიევის მუსიკაზე. დიდი 
თეატრი. ბალეტმაისტერი იური გრიგოროვიჩი

1976
„ანგარა“. ა. ეშპაის ბალეტი. ა. არბუზოვის „ირკუტსკაია 
ისტორიის“ მიხედვით. დიდი თეატრი. ბალეტმაისტერი იური 
გრიგოროვიჩი

1977
„სპარტაკი“. ფილმი-ბალეტი.
რეჟისორი ვ. დერბენიოვი და ი. გრიგოროვიჩი

1978
„რომეო და ჯულიეტა“. ს. პროკოფიევის ბალეტი. დიდი თეატრი. 
ბალეტმაისტერი იური გრიგოროვიჩი

1982
„ოქროს ხანა“. დ. შოსტაკოვიჩის ბალეტი. დიდი თეატრი. 
ბალეტმაისტერი იური გრიგოროვიჩი

1984 
„რაიმონდა“. ა. გლაზუნოვის ბალეტი. დიდი თეატრი. 
ბალეტმაისტერი იური გრიგოროვიჩი

1987
„ჟიზელი“. ა. ადანის ბალეტი. დიდი თეატრი. იური 
გრიგოროვიჩის დადგმა, ჟ. პეროს, ჟ. კორალის და მ. პეტიპას 
ქორეოგრაფიის მიხედვით
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