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ძვირფასომკითხველო,

საქართველოს სახალხო მხატვრის, შოთარუსთაველის სახელობის პრემიისლაურეატისლადო გუდიაშვილის
შესახებარაერთინაშრომიგამოცემულათუმისინახატებისალბომიდაბეჭდილა,თუმცაკრებულს,რომელსაცამ
ჯერადწარმოგიდგენთ,მაინც„უცნობილადოგუდიაშვილი“ჰქვია.
ამერთიშეხედვითამბიციურიდასათაურებისმიზეზიმარტივია:საქართველოსხელოვნებისსასახლე–კულტურის
ისტორიისმუზეუმისფონდებშიდაცულილადოგუდიაშვილის200მდეუნიკალურინამუშევარიფართოსაზოგადო
ებრივასპარეზზეაქამდეარგამოსულადამათშესახებცალკეპუბლიკაციაცარმომზადებულა.არადა,როგორც
თავადნახავთ,ესდიდიეროვნულისაგანძურიგანსაკუთრებულყურადღებასნამდვილადიმსახურებს.
ჩვენიალბომილადოგუდიაშვილისშემოქმედებაშიერთერთიგამორჩეულიეტაპითიწყება.ესარისესკიზები,
რომელიცმხატვარმა1919წელსდამოუკიდებელსაქართველოშიმოდისჟურნალისთვისშექმნა.მართალია,ეს
ჟურნალიარასოდესგამოცემულა,თუმცაშემორჩენილი24ესკიზისაინტერესოდწარმოგვიჩენსროგორცმხატვ
რისგემოვნებასადაშემოქმედებითსულისკვეთებას,ისეიმდროინდელისაქართველოსსაზოგადოებისმოთხოვ
ნებს: ეს არის ერთი მხრივ, სრულიადეპოქისთვის შესაფერისი,თანამედროვეფორმები,თარგებიდა სტილი,
მეორემხრივკიმდიდარიისტორიულიტრადიციადაგამოცდილება.სწორედამიტომაცმოდელებს,რომელთაც
მოდისჟურნალიუნდაწარმოედგინათ,ლადოგუდიაშვილისმიერშექმნილესკიზებშიXVXVIIIსაუკუნეებისქარ
თულიქსოვილისორნამენტებითადაგანუმეორებელიფერთაპალიტრითგაჯერებულიკაბებითუმოსასხამები
ეცვათ.
ლადოგუდიაშვილისმოდელებისსამოსისთარგებინასაზრდოებიაქართველიქტიტორებისპორტრეტებიდან,რე
ლიგიურისცენებისპერსონაჟებიდანდაძველიხელნაწერებისმინიატურებიდანაღებულიქსოვილისმოტივებით,
თუმცაესარგახლავთუბრალო,ტლანქიკოპირება.ესაამხატვრისმიერურთიერთსნატიფადშეჯერებულშეხამე
ბულითანამედროვეობისადაწარსულისბრწყინვალეკომბინაცია.
ცალკეაღნიშვნისღირსიალადოგუდიაშვილისმიერშექმნილიკოსტიუმებისესკიზებითბილისისსახელმწიფო
უნივერსიტეტისსიმღერისადაცეკვისგუნდისწევრებისადასპორტულიცეკვებისშემსრულებელთათვის.სამწუხა
როდ,კოსტიუმებიმხოლოდესკიზებისსახითგანხორციელდა,ამიტომმათითანამედროვეობაშიდანერგვადი
დადსაშურისაქმეიქნებოდა,რადგანლადოგუდიაშვილისთითქმისსაუკუნისწინანდელინააზრევიდღემდემიმ
ზიდველობასადაეროვნულკოლორიტსარკარგავს.
ლადოგუდიაშვილისაკუთართავსუწოდებდა„ფერმწერსადაგრაფიკოსს,კინოსადათეატრისმხატვარს“.მისი
შემოქმედებისპირველიორიდარგიმეტნაკლებადსრულყოფილადააშესწავლილი,რასაცვერვიტყვითკინოსა
დათეატრისმხატვრობაზე.ამმხრივდარგისსპეციალისტებსსამომავლოკვლევებისთვისდიდიასპარეზიგადაეშ
ლებათ.კრებულშიხომათობითდღემდეგამოუქვეყნებელინამუშევარიიბეჭდება.აღარაფერსვამბობთლადო
გუდიაშვილისმიერქართულიანიმაციისთვისშექმნილშესანიშნავესკიზებზე.
განსაკუთრებულიალადოგუდიაშვილისშემოქმედებისროლიძველიქართულიქალაქურითუსახალხოდღესას
წაულებისშესწავლის,მათივიზუალიზაციისსაქმეში.ლადოგუდიაშვილსძველთბილისელებთან:მხატვრებთან
თუმწერლებთან,მსახიობებთანთუმოშაირეებთან,ყარაჩოღელებთანთუკინტოებთან,მედუქნეებთანთუამქრე
ბისწევრებთან,ყველასთანპირადიურთიერთობააკავშირებდა.ისუშუალოთვითმხილველიგახლდათძველი
თბილისის მრავალფეროვანი არქიტექტურის, მისი ნგრევისადა ახლისშენების. იგი პირადადმონაწილეობდა
ყარაჩოღელთამიერგამართულზეიმებში, უნახავსტივზე ქეიფიცდაშესწრებია ქალაქურქორწილს…ამიტომ,
რასაცლადოგუდიაშვილიხატავდა,ესარყოფილამარტოოდენფანტაზიისნაყოფი,ეფემერულიხილვა.ესიყო
ნამდვილიამბები,რომლებიცდიდმხატვარსქაღალდზეგანუმეორებელიკოლორიტითგადმოჰქონდა.ამმხრივ
განსაკუთრებულიაყეენობისადმი,ბერიკებისადმიმიძღვნილინამუშევრებისციკლი,რომლებიცხელოვნებისსა
სახლეშიადაცული.ცნობილია,რომბერიკაობაყეენობაწარმართულიმითოლოგიისწიაღიდანგამოსულისაე
როსანახაობაა,რომელიცდროთავითარებაში,თანდათანობითქართველიხალხისდამპყრობლებთანგმირული
ბრძოლისგამოხატულებადიქცა.ამმხრივგანსაკუთრებითქალაქური,მეტადრეკითბილისურიყეენობაგამოირ
ჩეოდა.თბილისურიყეენობახომგანსაკუთრებითმდიდარიიყოსხვადასხვაისტორიულიეპოქისადასაზოგადო
ებრივიწყობილებისთვისდამახასიათებელიელემენტებით.
...ყველიერისუკანასკნელდღეებში,ყეენობისდაწყებამდერამდენიმედღითადრე,მთელითბილისიდღესასწა
ულისთვისემზადებოდა.სეიდაბადისხელოსნებს,ფეიქრებს,ხუროებსადამჭედლებსდიდძალისამუშაოუჩნდე
ბოდათ–ამზადებდნენხისხმლებსადახანჯლებს,საცერერგოლებსადაშურდულებს,ყეენისადადღესასწაულის
სხვამონაწილეთანიღბებსადატანსაცმელს.
ორშაბათს,დიდმარხვისპირველდღეს,დაბახანისხეობაშისაგანგებოდშერჩეულიპირებიყეენისადამისიამა
ლისჩაცმისთადარიგსიწყებდნენ.ჭრელსამოსიან,სპარსულადმორთულყეენსმაღალი,წოწოლაქუდიეხურადა
სახეგამურულიჰქონდა,ზოგიყეენიკიგადმობრუნებულიტყაპუჭითდადიოდა.ყეენისამალაბერიკულითუსხვა
ნაირფერიტანსაცმლითიკაზმებოდა.ყეენისთანმხლებიპირებიგადმობრუნებულიტყაპუჭებითანმყვირალაფე
რისმოსასხამებითგამოირჩეოდნენდაისინიცსახეგამურულებიდადიოდნენ.
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ქალაქს,ყეენისგარდა,მეფეცჰყავდა.მეფედედოფალისამეფოტანსაცმელშიიყოგამოწყობილი,თავზეკიტო
ტებიანიგვირგვინებიედგათ.ქალაქიორმოწინააღმდეგებანაკადიყოფოდა:ერთმხარესმეფისამალისწევრები
დამათიმომხრეებიიდგნენ,მეორემხარესკი–ყეენიდამისიმარაქა.
როგორცისტორიკოსიჯულიეტარუხაძემოგვითხრობს,18171827წლებშიგამართულიყეენობისდროსთბილი
სიორუბნადგაიყო:ერთიიყოისანი(საიდანაცყეენიუნდაგამოსულიყო)დამეორე–ნარიყალა.ისნისმხარესიყ
ვნენჩუღურეთისადაკუკიისმოსახლენი,ხოლონარიყალასემხრობოდნენვერისადასოლოლაკისმცხოვრებნი.
ნარიყალასუბნისმხარესგამოდიოდნენმუხრანბატონი,ორბელიანი,ბარათაშვილი,ერისთავიდაერმოლოვი;
ისანშიკი–კახეთისმებატონენი:ჭავჭავაძე,ჩოლოყაშვილი,ვახვახიშვილი,ჯანდიერიდასხვანი.
ორშაბათობითთბილისისსავაჭროებიდასახელოსნოებიარმუშაობდნენ.მონაწილეთამსვლელობისდროსხე
ლოსანთაამქრებისაკუთარინიშნებითადამემუსიკეებითორთაჭალისვიწროყელისკენმიდიოდნენ,რათაყეენის
ქალაქშიშემოსვლადაენახათ.დღესასწაულისდაწყებისდროსსახედარზეანაქლემზეშემჯდარიყეენიდადედო
ფალიგამოჩნდებოდნენთავიანთიამალით.ხმალამოღებულიყეენითქარათქურითმოდიოდა.ისმოდასაყვირე
ბისგულშემზარავიხმა.ხშირადსაომარიჰიმნი„დოგუშიც“აჟღერდებოდა.ყეენიშემოესეოდაჯერგანჯისკარს,
ხარფუხსადაკალოუბანს,შემდეგმთელქალაქსალყასშემოარტყამდადაგზაჯვარედინებზეთავისმოხელეებს
ჩააყენებდახარკისასაკრეფად.თვითონსეიდაბადისაღმართისკენგასწევდა,სადაცმისთვისტახტიიყომომზა
დებული.ყეენისმოხელენიგამვლელგამომვლელებსიჭერდნენ,თაყვანისსაცემადდახარკისგადასახდელად
ყეენთანმიჰყავდათ.
ასებატონობდაყეენიქალაქზეშუადღემდე.შუადღისასმასმოახსენებდნენ:ქალაქიაჯანყდადაშენიჩამოგდე
ბასურთო.განრისხებულიყეენირაზმავდათავისმომხრეთდა„განდგომილებს“უტევდა.შეტაკებამთაწმინდის
სერზეეწყობოდა.ორივემხარეშურდულებით,ხისხმლებითადახელჯოხებითიბრძოდა,შემდეგხელჩართული
კრივიიმართებოდა.ნარიყალელებიიმარჯვებდნენ,ჯარიყეენსადადედოფალსხელთიგდებდა.გამარჯვებული
ქართველთამეფედამისიამალადამარცხებულთსახედრებზეპირუკუდასვამდნენ,მტკვრისპირასმიჰყავდათდა
მერემდინარეშიყრიდნენ,დამარცხებულყეენსხშირადლაფშიცამოსვრიდნენხოლმე.
ხალხიქალაქისყეენისგანდახსნასადამისგანადგურებასდღესასწაულობდა.მეფეთავისიმომხრეებითურთქა
ლაქშიილხენდა,ყეენიკიქალაქგარეთმიდიოდადაქეიფსიქმართავდა.
დროისადადამპყრობლისცვლილებებთანერთადსპარსელიყეენიფრაკიანიდასათვალიანი„მოსამართლით“
ჩანაცვლდა,მალეკიყეენობაცარიზმისწინააღმდეგმიმართულსანახაობადგადაიქცა.ყეენობას,როგორცეროვ
ნულგანმათავისუფლებელიბრძოლისიარაღს,ქართველიმწერლები,პოეტებიდასაზოგადომოღვაწენი (მათ
შორისერთერთიუპირველესილადოგუდიაშვილიიყო)დიდმნიშვნელობასანიჭებდნენ,ამიტომაცმისიუშუალო
ორგანიზატორებიანმონაწილეებიხდებოდნენ.ლადოგუდიაშვილმაამმხრივმართლაცგამორჩეულდღესასწა
ულსწარმოუდგენელიამაგიდასდოიმით,რომთითქმისდეტალურადჩაიხატაროგორცმონაწილეთაკოსტიუმები
დანიღბები,ისეყეენობაბერიკაობისარაერთისცენა...თვალნათლივწარმოაჩინაყეენობისმონაწილეთაარა
მხოლოდგარეგნობადაჩაცმულობა,არამედმათიგანწყობადახასიათები...
ცხადია, მეფისრუსეთის მთავრობას ეშინოდა ამ აშკარა სახალხოპატრიოტული სანახაობისადა ყოველმხრივ
ცდილობდა,თუვერაკრძალავდა,ჩარეულიყომაინცდღესასწაულში.ჟანდარმერიისმოხელეებმაარაერთხელ
მოინდომეს,ყეენობაცარიზმისძლევამოსილებისგამომხატველდღესასწაულადექციათ.მაგრამყეენობაშითანა
მედროვეობისელემენტებისშეტანათბილისელმამოქალაქეებმათავისებურადგამოიყენესდაუფროსრულადგა
მოხატესაუწონავისიძულვილიცარიზმისადმი.ხალხმაყეენობაშიმეფისუნიჭოგენერლებისადაპოლკოვნიკების
გამასხარავებადაიწყეს;ყეენისმაგივრადმეფისპოლკოვნიკისმუნდირშიგამოწყობილიპირიდასვესდამეფის
მოხელეთამიერქალაქისაწიოკების,დატყვევებისადაგაციმბირებისინსცენირებებსაწყობდნენ.ზოგიერთიუბნის
ყეენებს„პიანიცაკაპიტნების“ტანსაცმელსაცმევდნენდაასეჩამოატარებდნენხოლმემთელქალაქში.მსვლე
ლობაშიშებორკილიტუსაღებიცმონაწილეობდნენ,გარსშუბიანიჯარისკაცებიეხვივნენ.
ეპოქაში,როცაფოტოდაკინოკამერადიდიიშვიათობაიყო,ზემოთაღწერილისტილოებსათუესკიზებზეგადმო
ტანაშრომატევადსაქმესთანერთადმნიშვნელოვანისამოქალაქოგამბედაობაცგახლდათდაროგორცესარაჩ
ვეულებრივიკრებულიმეტყველებს,ლადოგუდიაშვილმაისშესანიშნავადშეძლო.

გიორგიკალანდია
საქართველოსხელოვნებისსასახლე–კულტურისისტორიისმუზეუმის

გენერალურიდირექტორი

გამოყენებულილიტერატურა:
გრიშაშვილი,იოსებ.ძველიტფილისისლიტერატურულიბოჰემა.ტფილისი.სახელგამი.1927
რუხაძე, ჯულიეტა. ქართულიხალხურიდღესასწაული: [ბერიკაობაყეენობა / ილუსტრაციებილადოგუდიაშვილისადაზურაბფორჩხიძის].
თბილისი.„საბჭოთასაქართველო“,1966
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Dear readers,

Numerous works have been written about Lado Gudiashvili, People’s Artist of Georgia and winner of the Shota Rustaveli Prize, and an 
album of his paintings has also been published. However, the collection that we currently present is titled “Unknown Lado Gudiashvili”.
The reason for this seemingly ambitious title is simple: up to 200 unique works by Lado Gudiashvili that are preserved in the Art Palace of 
Georgia – Museum of Cultural History’s depositories, have so far not yet been in print, and no separate publication has been written about 
them. Nevertheless, as you will see this great national treasure deserves particular attention.
Our album begins with one of the distinctive stages in Lado Gudiashvili’s work. These are sketches created by the artist in 1919 for a fashion 
magazine in independent Georgia. Although the magazine was never published, the 24 surviving sketches show the artist’s taste and crea-
tive spirit, as well as the trends in Georgian society at that time. It is, on the one hand, suitable for the epoch, displaying modern forms, 
patterns and style, and on the other hand rich in historical tradition and experience. Accordingly, the models depicted in the sketches cre-
ated by Lado Gudiashvili wore dresses or robes rich in Georgian fabric ornaments and the unique color palette of the 15th-18th centuries.
Lado Gudiashvili’s clothing patterns were inspired by portraits of Georgian Ktetors, characters from religious scenes, and fabric motifs 
taken from miniatures of old manuscripts. However, this is not simple replication. It is a brilliant combination of modernity and the past, 
delicately blended by the artist.
Special mention should be made of Lado Gudiashvili’s costume sketches created for members of the song and dance ensemble of Tbilisi 
State University and performers of sports dances. Unfortunately, the costumes were only produced in the form of sketches. As such, their 
present-day recreation would be quite noteworthy, since although Lado Gudiashvili’s style was created almost a century ago, it still has lost 
none of its attractiveness. 
Lado Gudiashvili called himself a “painter and graphic artist, a film and theater painter”. The first two fields of his work are more or less 
thoroughly studied; however, the same cannot be said about his cinema and theater painting. In this regard, specialists in the field are 
awarded a great opportunity for future research. All in all, a variety of unknown works are published in the collection, not to mention the 
excellent sketches Gudiashvili made for Georgian animation.
The role of Lado Gudiashvili’s work in the study and visualization of traditional Georgian urban or public holidays is rather special. The 
artist maintained good personal relations with old Tbilisians: artists, writers, actors, poets, street hawkers, vendors and inn-keepers. He 
was a direct eyewitness of the diverse architecture in old Tbilisi, its demolition and subsequent reconstruction process. He personally par-
ticipated in the celebrations held by Tbilisi’s street hawkers. He also witnessed a party on a raft, and attended a traditional city wedding…
Therefore, what Lado Gudiashvili painted was not the result of his imagination alone. These were real stories that the skilled artist con-
veyed on paper in a unique style. Of particular note in this respect is his series of works dedicated to Keenoba, the Beriks. These paintings 
are preserved in the Art Palace of Georgia. It is known that Berikaoba-Keenoba is a secular spectacle, originating from pagan mythology, 
which over the course of time became an expression of a heroic struggle with the invaders of Georgian lands. In this respect, the Tbilisi 
urban Keenoba was particularly noteworthy, since it was especially rich in characteristic elements from different historical epochs and 
social structures.
... In the last days of Shrovetide, a few days before the start of Keenoba, the whole of Tbilisi was preparing for the celebration. The artisans, 
weavers, carpenters, and blacksmiths of Saidbad had a great deal of work to do. They made wooden swords and daggers, scepter rings and 
shovels, masks and clothes for Keeni and the other participants in the feast.
On Monday, the first day of Lent, specially chosen individuals in the Dabakhani Valley began to dress up the Keeni and his retinue. The 
Keeni wore colorful Persian-style clothes and a high-brimmed hat, his face was covered in soot, while some of the Keeni were dressed 
in inverted sheepskins. Keeni’s retinue was also dressed in colorful clothes. Keeni’s companions were distinguished by wearing inverted 
sheepskins or brightly colored robes, and they too walked with soot-covered faces. 
In addition to Keeni, the city also had a King and Queen who were dressed in royal robes and wore crowns on their heads. The city was 
divided into two opposing camps: on one side stood the King’s supporters, and on the other Keeni and his retinue.
According to historian Julieta Rukhadze, during the Keenobas held in 1817-1827, Tbilisi was divided into two districts: one was Isani 
(from where Keeni was supposed to depart) and the other – Narikala. On the Isani side were the inhabitants of Chugureti and Kukia, while 
Narikala was supported by the inhabitants of Vera and Sololaki. The noble families of Mukhran-Batoni, Orbeliani, Baratashvili, Eristavi 
and Ermolov were on the side of Narikala district; while on that of Isani – the nobles of Kakheti: Chavchavadze, Cholokashvili, Vakhvakh-
ishvili, Jandieri and others were present. 
Tbilisi stores and workshops were closed on Mondays. During the celebrations, musicians and craftsmen with their signs marched to the 
narrow gorge of Ortachala to see Keeni’s entrance into the city. At the beginning of the festival, Keeni and the Queen, on horseback or sit-
ting on a camel, would appear with their retinue. The noisy Keeni paraded along accompanied with a lot of noise. The sound of trumpets 
was heard, and often the war anthem “Dogushi” was sung. Keeni first invaded Ganjiskar, Kharpukh, and Kalouban, then laid siege to the 
entire city, and placed his supporters at the crossroads to collect tributes. He himself would ascend to Saidabad, where a throne had been 
prepared for him. The followers of Keeni arrested passersby, took them to Keeni and made them worship and pay tribute to him.
Thus Keeni ruled the city until noon. In the afternoon he was informed that the citizens had revolted and they wanted to overthrow him. 
An enraged Keeni rallied his supporters and attacked the “apostates”. The confrontation took place on Mtatsminda Hill. Both sides fought 
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with wooden swords and canes. Then a hand-to-hand brawl was held. After the victory of the people of Narikala, the army would capture 
Keeni and the Queen. The triumphant Georgian King and his retinue sat the vanquished backwards on horseback, led them to the edge of 
the Mtkvari River, and then threw them into the water. The defeated Keeni was often covered in mud. 
People celebrated Keeni’s overthrow and the liberation of the city. The king and his supporters celebrated in the city, while Keeni went out 
of the city and held a feast there. 
As the times and the conqueror changed, the Persian Keeni was replaced by a “judge” wearing a tailcoat and glasses. Soon Keenoba turned 
into an anti-tsarist show. Georgian writers, poets and public figures (one of the first of whom was Lado Gudiashvili) attached great impor-
tance to Keenoba as a weapon in the struggle for national liberation. For this reason they became its direct organizers or participants. In 
this regard, Lado Gudiashvili made an incredible contribution to this special festival by painting in some detail the costumes and masks of 
the participants, as well as a number of Keenoba-Berikaoba scenes...
Obviously, the Tsarist Russian government feared this apparently patriotic spectacle, and tried in every way to forbid it, or at least to inter-
vene in the celebration. The gendarmerie officials repeatedly attempted to make Keenoba a celebration of the Tsar’s power, but the citizens 
of Tbilisi used modern elements in a peculiar way in Keenoba, and even more fully expressed their great hatred towards Tsarism. The peo-
ple began to represent the Tsar’s untalented generals and officers; Keeni was replaced by a man dressed in the uniform of a Tsarist colonel, 
and his officials staged the siege, capture, and raid of the city. Some locals wore the clothes of “Drunk Officers”, and were often carried and 
paraded around the city. Prisoners in handcuffs also took part in the procession, surrounded by spear-wielding soldiers.
In an era when photography and film cameras were very rare, depicting the above-described events on canvas or sketches that required 
very hard work was also an act of important civic courage, and as this extraordinary collection shows, Lado Gudiashvili managed it per-
fectly.

George Kalandia
Art Palace of Georgia – Museum of Cultural History

General Director

Bibliography: 
Grishashvili, Ioseb. Literary Bohemia of Old Tiflis. Tiflisi. Sakhelgami. 1927
Rukhadze, Juliet. Georgian National Holiday: [Berikaoba-Keenoba / Illustrations by Lado Gudiashvili and Zurab Porchkhidze]. Tbilisi. “Soviet Georgia”, 1966
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კოსტიუმის ესკიზი ქართული მოდების ჟურნალისთვის
1919 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
Costume sketch for Georgian fashion magazine
1919. Paper, pencil, watercolor, ink
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ქართული ცეკვის კოსტიუმის ესკიზი
1952 წ. მუყაო, გუაში
Costume sketch for Georgian dance
1952. Cardboard, gouache

გვ.: 2843
pp.:



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44

სპორტული კოსტიუმის ესკიზი 
1952 წ. მუყაო, გუაში
Sketch of a sports costume
1952. Cardboard, gouache

გვ.: 4449
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კოსტიუმის ესკიზი ქართული ჯაზისათვის
1954 წ. ქაღალდი, აკვარელი
Costume sketch for Georgian jazz
1954. Paper, watercolor

გვ.: 5061
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ლამარა“
1926 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
Costume sketch for the play “Lamara”
1926. Paper, pencil, watercolor

გვ.: 6274
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „არსენას ლექსი“
1931 წ. მუყაო, ქაღალდი, აკვარელი
Costume sketch for the play “Arsena’s Poem”
1931. Cardboard, paper, watercolor
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „არსენას ლექსი“
1931 წ. ქაღალდი, აკვარელი
Decoration sketch for the play “Arsena’s Poem”
1931. Paper, watercolor

გვ.: 98107
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „არშინ მალ-ალან“
განუხორციელებელი. ქაღალდი, ტუში
Decoration sketch for the play “Arshin Mal-Alan”
Unrealized staging. Paper, ink
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„არშინ მალ-ალან“. დეტალი
 “Arshin Mal-Alan”. Detail 

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ქეთო და კოტე“
1938 წ. მუყაო, ქაღალდი, გუაში, აპლიკაცია
Decoration sketch for the play “Keto and Kote”
1938. Cardboard, paper, gouache, applique

გვ.: 110-111
pp.:
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მაია წყნეთელი“
1955 წ. ქაღალდი, გუაში
Decoration sketch for the play “Maia Tskneteli”
1955. Paper, gouache

გვ.: 112-121
pp.:
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მაია წყნეთელი“
1955 წ. ქაღალდი, გუაში
Costume sketch for the play “Maia Tskneteli”
1955. Paper, gouache

გვ.: 122-137
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ესკიზი ანიმაციური ფილმისთვის „არგონავტები“
1934 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი
Sketch for the animated film “Argonauts”
1934. Paper, ink, watercolor

გვ.: 138-139
pp.:
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ესკიზი ანიმაციური ფილმისთვის 
„როგორ წარმოიშვა სახლი“
1966 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
Sketch for the animated film 
“How the house was created”
1966. Paper, pencil, watercolor

გვ.: 140-149
pp.:
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ესკიზი საესტრადო დადგმისთვის „ვაი-ვუის კუპლეტები“
1952 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში
Sketch for performance “Vai-Vui Couplets”
1952. Paper, pencil, gouache

გვ.: 150157
pp.:



151



152



153



154



155



156



157



158

ესკიზი საესტრადო დადგმისთვის
ქაღალდი, აკვარელი, ტუში
Sketch for performance
Paper, watercolor, ink

გვ.: 158161
pp.:
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ესკიზი საესტრადო დადგმისთვის „ჩვენ მშვიდობა გვინდა“
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
Sketch for performance “We want peace”
Paper, pencil, watercolor
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ესკიზი საესტრადო დადგმისთვის „ბუცხრიკიძის გასაჭირი“
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი 

Sketch for performance “Misery of Buskhrikidze”
Paper, pencil, watercolor
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ესკიზი საესტრადო დადგმისთვის „ვენგერკა“
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
Sketch for performance “Vengerka”
Paper, pencil, watercolor
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ესკიზი საესტრადო დადგმისთვის „პირაჟოკი“
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი

Sketch for performance “Pirajok”
Paper, pencil, watercolor
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ალექსანდრე ჭავჭავაძის სალონი
ფარდის ესკიზი ქართული პროფესიული თეატრისთვის
1952 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
Alexander Chavchavadze Salon
Curtain sketch for Georgian professional theater
1952. Paper, pencil, watercolor
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ქართული პროფესიული თეატრის პირველქურუმნი
1952 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი

Georgian professional theater practitioners 
1952. Paper, pencil, watercolor
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კოსტიუმის ესკიზი საესტრადო დადგმისთვის „ნაცნობი სურათები“
1953 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
Costume sketch for performance “Familiar pictures”
1953. Paper, pencil, watercolor

გვ.: 168173
pp.:
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ფარდის ესკიზი საესტრადო დადგმისთვის „თეატრონი“
1953 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
Curtain sketch for performance “Teatroni”
1953. Paper, pencil, watercolor

კოსტიუმის ესკიზი საესტრადო დადგმისთვის „თეატრონი“
1953 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი

Costume sketch for performance “Teatroni”
1953. Paper, pencil, watercolor
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მიზანსცენა „ნიღბების თეატრისთვის“
1948 წ. ქაღალდი, ტუში
Mise-en-scène “For the Theater of Masks”
1948. Paper, ink

„ბერიკების მორთვა“
1948 წ. მუყაო, გუაში
“Dress-up of Berikebi”
1948. Cardboard, gouache. 

გვ.: 178179
pp.:
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„ბერიკაობა XVII საუკუნეში“
ქაღალდი, ტუში

“Berikaoba in the XVII century”
Paper, ink 
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ოიანა ბუიანა“
განუხორციელებელი. მუყაო, გუაში, აკვარელი
Costume sketch for the play “Oiana Buiana”
Unrealized staging. Cardboard, gouache, watercolor

გვ.: 180197
pp.:
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ოიანა ბუიანა“
განუხორციელებელი. მუყაო, ტუში, აკვარელი
Decoration sketch for the play “Oiana Buiana”
Unrealized staging. Cardboard, ink, watercolor

გვ.: 198199
pp.:
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1896 
30 მარტს და ი ბა და თბი ლის ში

1910
ჩა ი რიცხა თბი ლის ში არ სე ბულ „კავკასიის ნა ტი ფი ხე ლოვ ნე ბის წა მა ხა ლი სე ბე ლი სა ზო გა დო ე-
ბის“ ფერ წე რი სა და ქან და კე ბის სას წავ ლე ბელ ში.

1914
და ამ თავ რა სამ ხატ ვ რო სას წავ ლე ბე ლი პირ ვე ლი ხა რის ხის დიპ ლო მით და მი ე ნი ჭა მხატ ვარ - 
პე და გო გის წო დე ბა. 
მხატ ვარ -ი ლუს ტ რა ტო რად მუ შა ობ და თბი ლის ში გა მო მა ვალ სხვადასხვა ჟურ ნა ლში („თეატრი 
და ცხოვ რე ბა“, „არსი“, „ფენიქსი“).

1915
თბი ლის ში გა ი მარ თა მი სი ნა მუ შევ რე ბის პერ სო ნა ლუ რი გა მო ფე ნა.

1916
აქ ტი უ რად ჩა ერ თო ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბის დაც ვა-შეს წავ ლი სა და ეროვ ნუ ლი კულ ტუ რის გან ვი-
თა რე ბის მიზ ნით „ქართველ ხე ლო ვან თა სა ზო გა დო ე ბის“ და ფუძ ნე ბა სა და მუ შა ო ბა ში. 

1918
მო ნა წი ლე ობ და თბი ლის ში მოწყო ბილ მხატ ვარ თა გა მო ფე ნებ ში.

1919-1926
სწავ ლობ და პა რიზ ში, რონ სო ნის „თავისუფალ აკა დე მი ა ში“.

1922
მო ნა წი ლეობ და პა რიზ ში (გალერეა „ლა ლი კორ ნი“) ორ გა ნი ზე ბულ მხატ ვარ თა ჯგუ ფურ გა მო-
ფე ნა ზე.
ნი უ -ი ორ კის „ახალ გა ლე რე ა ში“ გა მო ი ფი ნა ლადო გუ დი აშ ვი ლის ფერ წე რა და გრა ფი კა. 

1925
პა რიზ ში, ჟო ზეფ ბი ი ეს გა ლე რე ა ში, მო ეწყო ლადო გუ დი აშ ვი ლის პერ სო ნა ლუ რი გა მო ფე ნა. 

1926-1936
მო ნა წი ლეობ და თბი ლის ში, ერევა ნ ში, მოს კოვ ში, პა რიზ ში, ნი უ -ი ორ კ ში, მარ სე ლსა და ინ გ ლი-
სის ქა ლა ქებ ში გა მარ თულ მხატ ვარ თა გა მო ფე ნებ ში.

1938-1970
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო თბი ლის ში, სო ხუმ ში, ბა თუმ ში, ქუ თა ის ში, მოს კოვ ში, ხარ კოვ ში, კი ევ სა 
და ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის სხვა ქა ლა ქებ ში, ასე ვე პა რიზ სა და დრეზ დენ ში ორ გა ნი ზე ბულ 
ფერ წე რი სა და გრა ფი კის გა მო ფე ნებ ში.

1950
მიენიჭა სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის დამ სა ხუ რე ბუ ლი მოღ ვა წის წოდება.

1957
მი ე ნი ჭა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო მხატ ვ რის წო დე ბა.

1965
მი ე ნი ჭა შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო პრე მი ა.

1966. 1971. 1976
და ჯილ დოვ და ლე ნი ნის  ორ დე ნით.

1970
მიენიჭა სსრ კავშირის სა ხალ ხო მხატ ვრის წოდება.

1976
მი ე ნი ჭა საბ ჭო თა კავ ში რის სოციალისტური შრო მის გმი რის წო დე ბა.

1977-1980
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო თბი ლის ში, მოს კოვ ში, პა რიზ სა და ბელ გი ის ქა ლა ქებ ში ჩა ტა რე ბულ გა-
მო ფე ნებ ში. მო ეწყო პერ სო ნა ლუ რი გა მო ფე ნა ბუ და პეშ ტის ნა ცი ო ნა ლურ მუ ზე უმ ში.

1979
მი ე ნი ჭა თბი ლი სის სა პა ტიო მო ქა ლა ქის წო დე ბა.

1980
19 ივ ლისს გარ და იც ვა ლა. და კ რ ძა ლულია თბი ლის ში, მთაწ მინ დის მწე რალ თა და სა ზო გა დო 
მოღ ვა წე თა პან თე ონ ში.
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1896
He was born on March 30, in Tbilisi.

1910
He enrolled in the School of Painting and Sculpture of the „The Caucasus Society for the 
Encouragement of Fine Arts” in Tbilisi.

1914
He graduated from the Art School with a first-degree diploma and was awarded the title of 
Artist-teacher.
He worked as an artist-illustrator in magazines published in Tbilisi (“Theater and Life”, 
“Arsi”, “Phoenix”).

1915
A personal exhibition of his works was held in Tbilisi.

1916
He was actively involved in the establishment and work of the “Society of Georgian Art-
ists” for the protection and study of historical monuments and the development of national 
culture.

1918
Participated in exhibitions of different artists arranged in Tbilisi.

1919-1926
Studied at the Ronson’s “Free Academy” in Paris.

1922
Participated in a group exhibition of artists organized in Paris (Gallery “La Licorne”).
L. Gudiashvili’s paintings and graphics were exhibited in the New Gallery in New York.

1925
In Paris, at the Joseph Beuys gallery, L. Gudiashvili held a personal exhibition.

1926-1936
Participated in exhibitions held in Tbilisi, Yerevan, Moscow, Paris, New York, Marseille and 
England.

1938-1970
He participated in exhibitions of paintings and graphics organized in Tbilisi, Sukhumi, Ba-
tumi, Kutaisi, Moscow, Kharkov, Kiev and other cities of the former Soviet Union, as well as 
in Paris and Dresden.

1950
He was awarded the title of Honored Worker of Arts of Georgia.

1957
He was awarded the title of People’s Artist of Georgia.

1965
He was awarded the Shota Rustaveli State Prize.

1966. 1971, 1976
He was awarded the Order of Lenin.

1970
Was awarded the title of People’s Artist of the USSR.

1976
He was awarded the honorary title of Hero of Socialist Labor.

1977-1980
Participated in exhibitions in Tbilisi, Moscow, Paris and Belgian cities. A personal exhibition 
was organized at the National Museum in Budapest.

1979
He was awarded the title of honorary citizen of Tbilisi.

1980
Died on July 19. He was buried in The Mtatsminda Pantheon of Writers and Public Figures 
in Tbilisi.



202

ლადოგუდიაშვილისმიერსაქართველოშიგაფორმებულისპექტაკლებისადა
საესტრადოდადგმებისჩამონათვალი

1926
გრ. რო ბა ქი ძე – „ლამარა“. დად გ მა კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლი სა და ს.ახ მე ტე ლის, მუ სი კა – ი.  ტუს კი ა.
შო თა რუს თ ავე ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო დრა მა ტუ ლი თე ატ რი. პრე მი ე რა 29 იან ვარს.

კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლი – „მზეთამზე“, პან ტო მი მა 3 სურ. დად გ მა – კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლი სა და ს. ახ მე ტე-
ლის, დ. შე ვარ დ ნა ძესთან ერთად, მუ სი კა – თ. ვახ ვა ხიშ ვი ლის. 
შო თა რუს თ ავე ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო დრა მა ტუ ლი თე ატ რი. პრე მი ე რა 16 მარტს.

1930
ა.  ს ლა ვინ ს კი – „პროტესტი“. დად გ მა – კ. პა ტა რი ძის, თარ გ მა ნი –  ა.  ბო კე რი ასი, მუ სი კა – 
გ. კი ლა ძის.
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო დრა მა ტუ ლი თე ატ რი. პრე მი ე რა 8 თე ბერ ვალს.

1931
„არსენას ლექ სი“ (ხალხური). ინ ს ცე ნირება და დადგმა – კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლი ს, რეჟისორი – გ. სუ-
ლი აშ ვი ლი, მუ სი კა – ა. ბა ლან ჩი ვა ძის, ქო რე ოგ რა ფი – დ. მა ჭა ვა რი ა ნი. 
კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო აკა დე მი უ რი თე ატ რი. პრე მი ე რა 16 იან ვარს.

1933
ა. ზარხი – „ჯოი სტრი ტი“. თარგმანი – კ. ან დ რო ნი კაშ ვი ლი ს, დად გ მა – დ. ნა კა ში ძის, რეჟისორი 
– ს. ვაჩ ნა ძე,  ქო რე ოგ რა ფი – დ. მა ჭა ვა რი ა ნი.
კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო აკა დე მი უ რი თე ატ რი. პრე მი ე რა 5 აპ რილს.

1934
„ქეთო და კო ტე“ (კო მი კუ რი ოპე რა). მუ სი კა – ვ. დო ლი ძე, წარ მოდ გე ნის ავ ტო რი – სა ხალ ხო 
მსა ხი ო ბი ა. წუ წუ ნა ვა, დი რი ჟო რი – შ. აზ მა ი ფა რაშ ვი ლი, მეორე რე ჟი სო რი – ა. სა რა ჯიშ ვი ლი, 
დე კო რა ცი ე ბი ა. ზალ ც მა ნის ეს კი ზე ბით, კოს ტიუ მე ბი ლა დო გუ დი აშ ვი ლის ეს კი ზე ბით, ქო რე ო გ-
რა ფი –  დ. ჯავ რიშ ვი ლი.  
ზაქარია ფა ლი აშ ვი ლის სა ხე ლო ბის  ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რი. პრე მი ე რა 28 იან ვარს.

1937 
„ქეთო და კო ტე“ (კო მი კუ რი ოპე რა). მუ სი კა – ვ. დო ლი ძე, რე ჟი სო რი კ. პა ტა რი ძე, დი რი ჟო რი – 
შ. აზ მა ი ფა რაშ ვი ლი. ცეკ ვე ბი – ი. სუ ხიშ ვი ლი, რე ჟი სო რის ასის ტენ ტი – გ. არა ყიშ ვი ლი. 
ზაქარია ფა ლი აშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რი. 

1953
„ნაცნობი სუ რა თე ბი“. რე ჟი სო რი გ. იოსე ლი ა ნი. ქო რე ოგ რა ფე ბი: დ. მა ჭა ვა რი ა ნი და 
ჯ. ბაგ რა ტი ო ნი. კომ პო ზი ტო რები: ა. ამი რა ნაშ ვი ლი, ა. კე რე სე ლი ძე, შ. მი ლო რა ვა. 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ფი ლარ მო ნი ა. სა ზამ თ რო თე ატ რი. 

1955
„მაია წყნე თე ლი“, ჰე რო იკული კომ პო ზი ცია – ვ. კან დე ლა კი ს, დად გ მა – ვ. ტაბ ლაშ ვი ლი ს, მუ სი-
კა – ა. კე რე სე ლი ძის. 
კო ტე  მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო აკა დე მი უ რი თე ატ რი. პრე მი ე რა 1 მარტს.

კინოდაანიმაციურიფილმები
1929
„საბა“ – მუნ ჯი ფილ მი. დამ დ გ მე ლი რე ჟი სო რი – მი ხე ილ ჭი ა უ რე ლი. სცე ნა რის ავ ტო რი – არ-
სენ არავ ს კი, შალ ვა ალ ხა ზიშ ვი ლი. დამ დ გ მე ლი ოპე რა ტო რი – ან ტონ პო ლი კე ვი ჩი. მხატვრები:  
ლ. გუდიაშვილი და და ვით კა კა ბა ძე.

1930
„განწირულნი“ – მუნ ჯი ფილ მი. დამ დ გ მე ლი რე ჟი სო რი – ლევ პუ ში. სცე ნა რის ავ ტო რები: ლევ 
პუ ში, ალექ სან დ რ გი დო ნი. დამ დ გ მე ლი ოპე რა ტო რი – ვლა დი მერ კე რე სე ლი ძე. 
დამ დ გ მე ლი მხატ ვა რი ლა დო გუ დი აშ ვი ლი
„გაყრა“ – დამ დ გ მე ლი რე ჟი სო რები: გი ორ გი მა კა რო ვი, ვ. რო გოვ ს კი. სცე ნა რის ავ ტო რი – 
პ. მორ ს კო ი. დამ დ გ მე ლი ოპე რა ტო რი ან ტონ – პო ლი კე ვი ჩი. მხატვრები: ლ. გუდიაშვილი და 
ვა ლე რი ან სი და მონ-ერის თა ვი.

1931
„ხაბარდა“. სცე ნა რის ავ ტო რე ბი:  ს. ტრე ტი ა კოვი, მ. ჭი ა უ რე ლი. რე ჟი სო რი – მ. ჭი ა უ რე ლი. დამ-
დ გ მე ლი ოპე რა ტო რი – ან ტონ პო ლი კე ვი ჩი.

1935
„არგონავტები“(კოლხიდა). ანი მა ცი უ რი ფილ მი. სცე ნა რის ავ ტო რი – ლ. გუ გუშ ვი ლი. რე ჟის ო რი 
– ვ. მუ ჯი რი. კომ პო ზი ტო რი – შ. აზ მა ი ფა რაშ ვი ლი.

1965
„როგორ წარ მო იშ ვა სახ ლი“. ანი მა ცი უ რი ფილ მი. სცე ნა რის ავ ტო რი – ნ. დუმ ბა ძე. რე ჟის ორი –  
შ. გე დე ვა ნიშ ვი ლი ა. ხუს კი ვა ძესთან ერთად. დე კო რა ცი ე ბის მხატ ვა რი – ი. სამ სო ნა ძე. კომ პო ზი-
ტო რი – მ. და ვი თაშ ვი ლი

განუხორციელებელიდადგმები:

„ოიანა ბუ ი ა ნა“. სცე ნა რის ავ ტო რი – ი. მჭედ ლიშ ვი ლი. რე ჟი სო რი – კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლი. 
„არშინ მალ -ა ლან“. ავ ტო რი – უზეირ ჰა ჯი ბე კო ვი. რე ჟი სო რი – კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლი. 
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List of theatrical performances and musicals decorated by  
Lado Gudiashvili in Georgia

1926
Gr. Robakidze – “Lamara” drama. Staging – by K. Marjanishvili and S. Akhmeteli, Painter- 
L. Gudiashvili, music – I. Tuskia. 
Shota Rustaveli State Drama Theater. Premiere on January 29th.

K. Marjanishvili – “Mzetamze” Pantomime. Staging – by K. Marjanishvili and S. Akhmeteli, 
Painters- L. Gudiashvili and D. Shevardnadze, Music – by T. Vakhvakhishvili. 
Shota Rustaveli State Drama Theater. Premiere on March 16th.

1930
A. Slavinski – “Protest”. Drama. Staging – K. Pataridze, Translation – A. Bokeria, Music – 
G. Kiladze. 
Shota Rustaveli State Drama Theater. Premiere on February 8th.

1931
 “Arsena’s Poem”, Folk tale staging. Author K. Marjanishvili, staged by K. Marjanishvili, Direc-
tor C. Suliashvili, Music A. Balanchivadze, Choreographer D. Machavariani. 
Kote Marjanishvili State Academic Theater. Premiere on January 16th.

1933
“Joy Street”, Theatrical play. Aleksandr Zarkhi, Translation K. Andronikashvili, staged by 
D. Nakashidze, Director S. Vachnadze, Painter L. Gudiashvili, Choreographer D.  Machavariani. 
Kote Marjanishvili State Academic Theater. Premiere on April 5th.

1934
“Keto and Kote”,  Opera, Music by V. Dolidze, Author of the play People’s artist – 
A. Tsutsunava, Conductor Sh. Azmaiparashvili, Second Director A. Sarajishvili, Sceneries ac-
cording to A. Salzmann ‘s sketches, Costumes by Lado Gudiashvili, Choreography by 
D. Javrishvili. 
Z. Paliashvili Opera and Ballet Theater. Premiere on January 28th.

1937
“Keto and Kote”, Opera, Music V. Dolidze, Director K. Pataridze, Conductor Sh. Azmaiparash-
vili. Painter L. Gudiashvili. Choreography by Ilia Sukhishvili, Assistant Director G. Arakishvili. 
Z. Paliashvili Opera and Ballet Theater.

1953
“Familiar pictures”. Directed by G. Ioseliani. Choreographers: D. Machavariani and  
J.  Bagrationi. Composer A. Amiranashvili. A. Kereselidze. Sh. Milorava. 
Georgian State Philharmonic hall. Winter Theater.

1955
“Maia Tskneteli”, Heroic. Composition V. Kandelaki, Staged by V. Tablashvili, Music  
A. Kereselidze. 
Kote Marjanishvili State Academic Theater. Premiere on March 1.

Moviesandanimatedfilms
1929
“Saba” – a silent film. Directed by Mikheil Chiaureli. Written by Arsen Aravsky, Shalva 
Alkhazishvili. Cinematographer Anton Polikevich. Art directors: Lado Gudiashvili, Davit 
Kakabadze.

1930
“Doomed” – a silent film. Directed by Lev Push. Scriptwriter Lev Push, Alexander Gidon. 
Cinematographer Vladimer Kereselidze. Art director Lado Gudiashvili.
“The Family Settlement” Directed by: Giorgi Makarov, V. Rogovsky. Scriptwriter P. Morskoy. 
Cinematographer Anton Polikevich. Art Directors: Valerian Sidamon-Eristavi, L.  Gudiashvili.

1931
“Khabarda” – Scriptwriters S. Tretyakov. And M. Chiaureli. Directed by M. Chiaureli. Cinema-
tographer Anton Polikevich. Art director L. Gudiashvili.

1935
“Argonauts” (Colchis). Animated film. Scriptwriter L. Gugushvili. Directed by V. Mujiri. Com-
poser Sh. Azmaiparashvili.

1965
“How the house was created”. Animated film. Scriptwriter N. Dumbadze. Directed by  
Sh. Gedevanishvili. Art Director L. Gudiashvili, A. Khuskivadze. Decoration painter 
I. Samsonadze. Composer M. Davitashvili.

Unrealizedstagings:

“Oianna Buiana”. Scriptwriter I. Mchedlishvili. Directed by K. Marjanishvili.
“The Cloth Peddler“ by Uzeir Hajibeyov. Directed by K. Marjanishvili.
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