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კარლოკუკულაძის–სიმფონიაფერებში

მი სი თა ნა მედ რო ვე ნი ამ ბო ბენ, რომ ის მხატ ვარ თან ერ თად მუ სი კო სიც იყო, უფ რო სწო რად, ფე რებ ში ჰან
გებს ასა ხავ და, ამი ტომ მი სი ნა მუ შევ რე ბის ფერ თა პა ლიტ რა ჟღე რა დო ბას ყო ველ თ ვის გა მოს ცემ და... 

გა მორ ჩე უ ლი ქარ თ ვე ლი თე ატ რა ლუ რი მხატ ვა რი კარ ლო კუ კუ ლა ძე 1911 წლის 25 ივ ლისს თბი ლის ში 
და ი ბა და. 12 წლის ასაკ ში ცნო ბი ლი მხატ ვ რის მო სე თო ი ძის სტუ დი ა სა და მუ სი კა ლურ სას წავ ლე ბელ ში ერ თ
დ რო უ ლად დი დი გა ტა ცე ბით სწავ ლობ და. შემ დ გომ იგი ერ თ გ ვა რი „დილემის“ წი ნა შე აღ მოჩ ნ და - მუ სი კა თუ 
ფერ წე რა, რად გან „აბსოლუტურ სმე ნას თან“ ერ თად „აბსოლუტური და ნახ ვის“ უნა რიც გა მო ავ ლი ნა. დი დი 
ხნის მსჯე ლო ბის შემ დეგ ქარ თულ მხატ ვ რო ბას უერ თ გუ ლა და მოღ ვა წე ო ბა ამ გან ხ რით გა აგ რ ძე ლა. 

„ჩემი სკო ლის უახ ლო ეს ამ ხა ნაგ თან, მთაწ მინ დელ მე ზო ბელ შო თა ქვლი ვი ძეს თან სახ ლ ში ხში რად ყოფ ნი
სას მო ხიბ ლუ ლი და გა ო ცე ბუ ლი ვი ყა ვი მი სი ბი ძის, ირაკ ლი გამ რე კე ლის მხატ ვ რო ბით... მხატ ვ რო ბით, რო
მე ლიც, რო გორც ახ ლა ვას კ ვ ნი, - მო დერ ნის ტულ, იმ დრო ი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ დე კა დენ ტურ ხა სი ათს 
ატა რებ და, მაგ რამ – ფრი ად ნი ჭი ე რად... რა ღაც ფან ტას ტი კუ რი სამ ყა რო იშ ლე ბო და ჩემს წინ,“ - ასე იხ სე ნებს 
კარ ლო კუ კუ ლა ძე თა ვი სი ბავ შ ვო ბის წლებ სა და შთა ბეჭ დი ლე ბებს.

სამ ხატ ვ რო სტუ დი ა ში სწავ ლი სას, 1922-1926 წლებ ში, სამ ჯერ მოწყო ბილ მოს წავ ლე თა კონ კურ სში ახალ
გაზ რ და მხატ ვარ მა ორი დი დი გა მარ ჯ ვე ბა მო ი პო ვა სა უ კე თე სო კომ პო ზი ცი ე ბი სა და ნა ტუ რის შექ მ ნი სათ ვის. 
ამას ისიც და ერ თო, რომ 1926 წელს მო სე თო ი ძემ მე ლიქ კა ზა რი ან ცის სახ ლის ერ თ -ერთ დარ ბაზ ში მო აწყო 
კურ ს დამ თავ რე ბულ თა სა ან გა რი შო გა მო ფე ნა, რო მელ ზეც ერთ-ერთმა ცნო ბილ მა ქარ თ ველ მა მე ცე ნატ მა 
ახალ გაზ რ და შე მოქ მე დის რამ დე ნი მე სუ რა თი შე ის ყი და. ეს უკ ვე აღი ა რე ბას თან ერ თად პირ ვე ლი შე მო სავ
ლის წყა რო იყო...

კარ ლო კუ კუ ლა ძე მო სე თო ი ძეს დი დი სიყ ვა რუ ლით იხ სე ნებ და და მას „მამობრივი ზრუნ ვით“ და ჯილ დო ე
ბულ პე და გოგს უწო დებ და: „ჯერ თორ მე ტი წლი საც არ ვი ყა ვი, - ნათ ქ ვა მია მო გო ნე ბა ში, - რო ცა რამ დე ნი მე 
ნა ხა ტი შე ვარ ჩიე და მოკ რ ძა ლე ბით შე ვა ღე ახ ლად და არ სე ბუ ლი სა ხალ ხო სამ ხატ ვ რო სტუ დი ის კა რე ბი, რო
მელ საც სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა და ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და ეროვ ნუ ლი სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე ბით, მი სი 
მო მავ ლით ღრმად და ინ ტე რე სე ბუ ლი მო სე თო ი ძე.

დიდ მა მას წავ ლე ბელ მა ბავ შ ვუ რი ნა ხა ტე ბი მო მი წო ნა და თუმ ცა მითხ რა ჯერ პა ტა რა ხა რო, მა ინც ჩამ რიცხა 
მოს წავ ლე თა სი ა ში. პა რა ლე ლუ რად ფორ ტე პი ა ნო ზეც ვსწავ ლობ დი, მაგ რამ მო სე თო ი ძი სათ ვის ეს აღარ გა
მიმ ხე ლი ა. ჩვე ნი მას წავ ლებ ლე ბი იყ ვ ნენ თვი თონ მო სე თო ი ძე, მი სი უფ რო სი ვა ჟი ირაკ ლი (ხატვას და ხე
ლოვ ნე ბის ის ტო რი ას მას წავ ლი და), ალექ სან დ რე ბაჟ ბე უქ - მე ლი ქო ვი (კომპოზიცია) და მოგ ვი ა ნე ბით – თ. 
თურ ქეს ტა ნიშ ვი ლი და ა. ცი მა კუ რი ძე.

სტუ დი ე ლებს ბევ რი სა სი ხა რუ ლო ამ ბა ვი გვა გონ დე ბა მოს წავ ლე ო ბის ხა ნი დან. გან სა კუთ რე ბით და უ ვიწყა
რია გა ზაფხუ ლო ბით გა მო ფე ნე ბი სათ ვის სამ ზა დი სი. ეს გა მო ფე ნე ბი სპე ცი ა ლუ რად გა მოგ ვ ქონ და ქა ლა ქის 
პარ კებ ში და მუ შა თა კლუ ბებ ში. ერ თხელ ქა ლა ქის ყვე ლა ზე დიდ სა წარ მო ში გავ მარ თეთ დი დი გა მო ფე ნა, სა
დაც თვი თონ მო სე გა მო ვი და ვრცე ლი მოხ სე ნე ბით ხე ლოვ ნე ბა ზე, ილა პა რა კა მი სი გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ სა
ქარ თ ვე ლო ში... 1926 წლის ივ ნი სის დღე ებ ში სტუ დი ამ დი დი გა მო ფე ნა მო აწყო დღე ვან დელ რუს თა ვე ლის სა
ხე ლო ბის თე ატ რის მცი რე დარ ბაზ ში, სა დაც იმ ხა ნად „კაზინო“ იყო მოწყო ბი ლი და ლო ტო საც თა მა შობ დ ნენ 
ხოლ მე, რა საც ბევ რი ახალ გაზ რ და ეტა ნე ბო და სა ღა მო ო ბით, და გა მო ფე ნაც ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში ექ ცე ო და.

ერთ კვი რა სა ღა მოს ბა ტონ მა მო სემ მო რი გედ დამ ნიშ ნა და მეც სა ხა ტა ვი ალ ბო მი თა და ფან ქ რე ბით მო
მარ ჯ ვე ბუ ლი მი ვე დი. შე ვეს წა რი ფრი ად სა ინ ტე რე სო ამ ბავს: ლო ტოს მო თა მა შე თა შო რის შევ ნიშ ნე ქარ თუ ლი 
თე ატ რის კო რი ფე ვა სო აბა ში ძე. მეც აბა ამა ზე უკე თესს ვის ვნა ხავ დი, მი ვუ ჯე ქი ახ ლოს, ვუტ რი ა ლებ დი ხან 
მარ ჯ ვ ნი დან და ხან მარ ცხ ნი დან და რამ დე ნი მე ჩა ნა ხა ტიც გა ვა კე თე... მაგ რამ ვერც ერ თ ში მი სი ტუ ჩე ბის და
ხატ ვა ვე რა და ვერ მო ვა ხერ ხე. უკ ვე მო ხუ ცე ბუ ლი იყო და ერ თ თა ვად აც მა ცუ ნებ და. ამ დროს ვი ღა ცამ მხარ ზე 
და მა დო ხე ლი. თურ მე ჩემს გა ჭირ ვე ბას თვალს ადევ ნებ და ჩე მი მას წავ ლე ბე ლი, ბა ტო ნი მო სე და თან ეღი მე
ბო და. მე კი ვე ლო დი საყ ვე დურს, რომ გა მო ფე ნა ზე მო რი გე ო ბა გა და მა ვიწყ და. იქ ვე მო მა ხა რა, რომ გა მო ფე
ნა ზე მყოფ თა შო რის აღ მოჩ ნ და თურ მე ახალ გაზ რ დე ბის ნა მუ შევ რე ბის შე ძე ნის მსურ ვე ლი და ჩე მი ნა ხა ტე ბიც 
შე არ ჩი ა“.

კარ ლო კუ კუ ლა ძემ სტუ დი ის შემ დეგ სწავ ლა გა ნაგ რ ძო სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ა ში ევ გე ნი ლან სე რეს კლას ში, 
რა მაც დი დი გავ ლე ნა იქო ნია მხატ ვ რის მო მა ვალ ზე. ერ თ -ერთ მო გო ნე ბა ში კუ კუ ლა ძე წერს: „1922 წელს, 
რო ცა თბი ლი სის სამ ხატ ვ რო აკა დე მია და არ ს და, პირ ველ პრო ფე სორ თა შო რის იყო აკა დე მი კო სი ევ გე ნი 
ლან სე რეც, რუ სუ ლი რე ა ლის ტუ რი ფერ წე რუ ლი სკო ლის შე სა ნიშ ნა ვი წარ მო მად გე ნე ლი. მის მა პე და გო გი ურ
მა პრინ ცი პებ მა ნა თე ლი და სწო რი შე მოქ მე დე ბი თი გზა გა უ კა ფა მო მა ვალ მხატ ვარ თა თა ო ბებს. მი სი ხელ
მ ძღ ვა ნე ლო ბით და იწყო ჩე მი გზაც მხატ ვ რო ბა ში. უკ ვე მე ო რე კურ სი დან სტუ დენ ტე ბი ბუ ნე ბა ში გავ ყავ დით, 
ვმუ შა ობ დით პლე ნერ ზე, რა თა და ვუფ ლე ბო დით სამ ყა როს ფე რა დო ვა ნი ჰარ მო ნი ის ტი ლო ზე გად მო ტა ნის 
ოს ტა ტო ბას, გაგ ვემ დიდ რე ბი ნა ჩვე ნი პა ლიტ რა. ევ გე ნი ევ გე ნის ძეც ჩვენ თან ერ თად მუ შა ობ და ეტი უ დებ ზე და 
ესეც მი სი მო წა ფე ე ბი სათ ვის უკ ვე კარ გი პრაქ ტი კუ ლი სკო ლა იყო. ლან სე რე მჭიდ როდ უკავ ში რებ და პრაქ ტი
კას თე ო რი ულ ახ ს ნა- გან მარ ტე ბებს. ფერ წე რის თე ო რია და ტექ ნო ლო გია მოს წავ ლეს პე და გოგ მა უნ და გა აც
ნოს, - ასე წერ და იგი თა ვის მო გო ნე ბებ ში, - მაგ რამ რე ა ლის ტუ რი ასახ ვის ოს ტა ტო ბა მხატ ვარ მა ძი რი თა დად 
ბუ ნე ბი დან უნ და ის წავ ლო სო, აკა დე მი უ რი ცოდ ნა სა ფუძ ვე ლი ა, ის, რაც სკო ლა გავ ლილ „თავისუფალ მხატ
ვარს“ მი ე ტე ვე ბა, სწავ ლე ბის დროს მი უ ღე ბე ლი ა ო“.

პე და გო გებ ში კუ კუ ლა ძეს გა უ მარ თ ლა. აკა დე მი ის მე სა მე კურ ს ზე და ამ ტ კი ცეს თე ატ რა ლურ - დე კო რა ცი უ ლი 
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დის ციპ ლი ნა, რო მელ საც პრო ფე სო რი და ვით კა კა ბა ძე ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და. იმა ვე წლის და სას რულს თბი ლი
სის სა ო პე რო თე ატ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ის დი რექ ცი ას მი მარ თა თხოვ ნით, მათ თან 
პრაქ ტი კის (ფულად ან გა რიშ ზე) გა სავ ლე ლად თე ატ რა ლურ - დე კო რა ცი ულ დარ გ ში კარ გი მო ნა ცე მე ბის მქო ნე 
ორი- სა მი სტუ დენ ტი გა ეგ ზავ ნათ. რჩე ულ თა შო რის ისევ კარ ლო კუ კუ ლა ძე აღ მოჩ ნ და. აკა დე მი ა ში სწავ ლას
თან ერ თად იგი პრაქ ტი კას გა დი ო და თე ატ რ ში, ხო ლო 1931 წელს, აკა დე მი ის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე, სა ო პე
რო თე ატ რის შტატ ში ჩა ი რიცხა.

თე ატ რ მა მას ზე დი დი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა. დღემ დე შე მორ ჩე ნი ლია მხატ ვ რის მო გო ნე ბა ოპე რის პირ ვე ლი 
წა რუშ ლე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბის შე სა ხებ: „ყველაფერზე მე ტად მომ წონ და და მხიბ ლავ და ჯერ კი დევ ბავ შ ვო
ბი სას ნა ნა ხი, ცნო ბი ლი რუ სი არ ქი ტექ ტო რის ვა ჟის, ნი ჭი ე რი მხატ ვ რის ნ. ზალ ც მა ნის მი ერ შე სა ნიშ ნა ვად 
მო ხა ტუ ლი სცე ნის წი ნა (მუდმივი) ფარ და, რო მე ლიც იყო შეს რუ ლე ბუ ლი ეგ რეთ წო დე ბულ პუ ან ტე ლის ტურ 
სტილ ში და ასა ხავ და ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის ფრთო სან „მერანს“ ჭა ბუკ მხედ რი თურთ მთელს ფარ და ზე, 
გა დაფ რე ნილს მცხე თის „ჯვარის“ ცის კა ბა დონ ზე, შეს რუ ლე ბულს სა და ფი სებრ თვალ წარ მ ტაც, ნაზ ფერ თა 
ჰარ მო ნი ა ში, რაც შე სა ნიშ ნავ „სიმფონიურ“ ჟღე რა დო ბას „გამოსცემდა“... ეს იყო ჩე მი, მზარ დი ფერ მ წე რის, 
მო მა ვა ლი თე ატ რა ლუ რი მხატ ვ რი სა და მუ სი კით გა ტა ცე ბუ ლის ორი ერ თი -ერთ გა მამ დიდ რე ბე ლი დარ გის 
სინ თე ზუ რად აღ ქ მის სა ოც რე ბა“.

1934 წელს კარ ლო კუ კუ ლა ძე ზა ქა რია ფა ლი აშ ვი ლის სა ხე ლო ბის სტი პენ დი ით კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლებ
ლად აკა დე მი ურ პრაქ ტი კა ზე ორი წლით გა იგ ზავ ნა მოს კო ვის დიდ თე ატ რ ში, სა დაც, ჯერ აკა დე მი კოს თ. ფე დო
როვ ს კის, ხო ლო შემ დეგ პ. ვი ლი ამ სის უშუ ა ლო ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით თე ატ რა ლურ - დე კო რა ცი ულ მხატ ვ რო ბას 
ეუფ ლე ბო და. ამ სფე რო ში გარ კ ვე ვა მოს კო ვის დიდ თე ატ რ ში მუ შა ო ბი სას მუ სი კა ლუ რი ნი ჭით და ჯილ დო ე ბუ ლი 
ახალ გაზ რ დის თ ვის შე და რე ბით იოლი აღ მოჩ ნ და. კუ კუ ლა ძე დარ წ მუნ და, რომ „საოპერო და სა ბა ლე ტო სპექ
ტაკ ლებს უნ და გა აჩ ნ დეს სახ ვი თი და მუ სი კა ლუ რი მთლი ა ნო ბა და მთლი ა ნო ბა ში უნ და გა მოვ ლინ დეს მუ სი კა
ლურ - დ რა მა ტურ გი უ ლი ნა წარ მო ე ბის არ სი და თე ატ რის სცე ნა ზე მი სი მხატ ვ რუ ლი გა დაწყ ვე ტაც“.

დი დი სა მა მუ ლო ომის დაწყე ბამ დე კარ ლო კუ კუ ლა ძემ მრა ვა ლი სა ო პე რო თუ სა ბა ლე ტო სპექ ტაკ ლის მხატ
ვ რულ გა ფორ მე ბა ში მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა. ამა ვე დროს შე ას რუ ლა რამ დე ნი მე და მო უ კი დე ბე ლი ნა მუ შე ვა რი. 
აღ სა ნიშ ნა ვია ქ. პავ ში ნოს კულ ტუ რის სახ ლ სა (გიორგი მდივ ნის პი ე სა „სინდისი“, რეჟ. ოთარ ალექ სიშ ვი ლი) 
და პეტ რო ზა ვოდ ს კის დრა მა ტულ თე ატ რ ში (პიესა „ალკაზარი“, რეჟ. გი ორ გი ტი ტო ვი) მი სი მოღ ვა წე ო ბა. იგი 
მხატ ვ რუ ლად აფორ მებს აგ რეთ ვე სა ეს ტ რა დო და სა კონ ცერ ტო დად გ მებს. აკა დე მი კოს თ. ფე დო როვ ს კის თან 
ერ თად, იგი გახ ლ დათ თა ნა ავ ტო რი მოს კო ვის კრემ ლის კოშ კე ბის - სპას კის, ბო რო ვიც კის, ტრო იც კის, ბეკ ლე
მი შევ ს კი სა და სხვა თა- ვარ ს კ ვ ლა ვე ბის ვა რი ან ტე ბი სა, რომ ლე ბიც შე იქ მ ნა 1937 წელს. 

იმა ვე წელს პა რი ზის სა ერ თა შო რი სო გა მო ფე ნა ზე „მსოფლიო თე ატ რი“ კუ კუ ლა ძემ გა აგ ზავ ნა „წყნარი დო
ნის“, თ. ფე დო როვ ს კის ეს კი ზე ბის მი ხედ ვით შექ მ ნი ლი ორი გი ნა ლუ რი, წრი უ ლად მბრუ ნა ვი ექ ვ ს სუ რა თი ა ნი 
მა კე ტი, რო მელ მაც დი დი მო წო ნე ბა და იმ სა ხუ რა, ხო ლო 1939 წელს პროფ. ისაკ რა ბი ნო ვიჩ თან ერ თად მო
ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ნი უ -ი ორ კ ში გა მარ თულ სა ერ თა შო რი სო გა მო ფე ნა ზე „მსოფლიოს კუ რორ ტე ბი“, სა დაც 
საბ ჭო თა პა ვი ლი ო ნე ბის მა ღალ მ ხატ ვ რუ ლი გა ფორ მე ბი სათ ვის საბ ჭო თა მთავ რო ბის სპე ცი ა ლუ რი ჯილ დო 
- ოქ როს სამ კერ დე ნი შა ნი და სი გე ლი- გა და ე ცა. 

1941-1945 წლებ ში მხატ ვა რი მე ო რე მსოფ ლიო ომ ში მო ნა წი ლე ობ და. მი სი სა ტი რუ ლი სუ რა თე ბი ხში რად 
მტრის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის ჟი ნით ავ სებ და მე ომ რებს, ფრონ ტუ ლი შეს ვე ნე ბე ბის დროს კი ფორ ტე პი ა ნო ზე 
დაკ ვ რით პატ რი ო ტულ სუ ლის კ ვე თე ბას უმაღ ლებ და თა ნა მებ რ ძო ლებს.

ომის დამ თავ რე ბის შემ დეგ კარ ლო კუ კუ ლა ძე კვლავ მხატ ვ რად უბ რუნ დე ბა მოს კო ვის დიდ თე ატრს, ხო ლო 
1946 წლი დან სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის საქ მე თა კო მი ტე ტის წი ნა და დე ბით, ოჯა ხი თურთ მშობ ლი ურ თბი
ლის ში ჩა მო დის და მუ შა ო ბას გა ნაგ რ ძობს ზ. ფა ლი აშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რ ში ჯერ 
დამ დ გ მელ მხატ ვ რად და სა დად გ მო ნა წი ლის გამ გედ, 1947 წლი დან კი - მთავარ მხატ ვ რად. 

ქარ თულ სცე ნა ზე მი სი პირ ვე ლი შე მოქ მე დე ბი თი გა ნაცხა დია კე რე სე ლი ძის ოპე რა „ბაში-აჩუ კი“. იმ დ რო
ინ დე ლი პრე სა აღ ნიშ ნავ და, თუ რო გორ შეძ ლო მხატ ვარ მა თე მი სა და ეპო ქის რე ა ლის ტუ რი ახ ს ნა, რე ჟი სო
რის ჩა ნა ფიქ რის, გმირ თა ხა სი ა თე ბი სა და მუ სი კა ლუ რი ში ნა არ სის ერთ მთლი ა ნო ბა ში გა აზ რე ბა. უდა ვო იყო 
დე კო რა ცი ე ბის მო ნუ მენ ტუ რი ხა სი ა თი, უნა რი ფერ წე რულ - მო ცუ ლო ბით გა რე მო ში მუ სი კა ლუ რი ნა წარ მო ე ბის 
ში ნა არ სის და მკვეთ რი, კონ ტ რას ტუ ლი სა ხე ე ბის გად მო ცე მი სა. 

დრო თა გან მავ ლო ბა ში მი სი ხედ ვა და შე მოქ მე დე ბი თი ძი ე ბა თე ატ რა ლუ რი მხატ ვ რის, კარ ლო კუ კუ ლა
ძის ინ დი ვი დუ ა ლურ ხელ წე რად ჩა მო ყა ლიბ და. დი დი ოს ტა ტო ბი თა და გე მოვ ნე ბით შექ მ ნი ლი დე კო რა ცი ე ბი 
ყვე ლა სპექ ტაკლს დრა მა ტუ ლი, ტრა გი კუ ლი თუ ლი რი კუ ლი ელ ფე რით ამ დიდ რებ და. ხაზ გა სას მე ლია ერ თი 
გა რე მო ე ბა - მხატ ვარს სცე ნა ზე არა სო დეს არა ფე რი გად მო უ ტა ნია გა უ აზ რებ ლად, პი რი ქით, ის ყვე ლაფ რის 
სიღ რ მი სე უ ლად შეს წავ ლას ცდი ლობ და. ამ ფაქ ტის სა უ კე თე სო ილუს ტ რა ციაა კუ კუ ლა ძის მი ერ გა ფორ მე ბუ
ლი ოპე რა „თქმულება შო თა რუს თა ველ ზე“. ეპო ქის უკეთ და სა ნა ხად სა ქარ თ ვე ლოს მუ ზე უ მე ბის სა ცა ვებ ში 
და ვა ნე ბუ ლი უნი კა ლუ რი მა სა ლა შე ის წავ ლა და მა შინ დელ კა თო ლი კოს - პატ რი არქს კა ლის ტ რა ტე ცინ ცა ძე საც 
კი ეწ ვი ა. სუ რა თის სიცხა დი სათ ვის მკითხ ველს, ამ ფაქ ტ თან და კავ ში რე ბით, კარ ლო კუ კუ ლა ძის მო გო ნე ბი დან 
ერთ სა ინ ტე რე სო ამო ნა რიდს წარ მო ვუდ გენთ: „ჩემს მი ერ სცე ნა ზე გა ფორ მე ბუ ლი სპექ ტაკ ლე ბი მუ შა ო ბის 
სა კუ თარ სტილ ზე უკ ვე პირ ველ წლებ ში ლა პა რა კო ბენ! მათ შო რის მინ და გან სა კუთ რე ბით შევ ჩერ დე დ. ა რა
ყიშ ვი ლის ოპე რის - „თქმულება შო თა რუს თა ველ ზე“ სცე ნუ რად და მუ შა ვე ბის პრო ცეს ზე... სპექ ტაკ ლის სრულ
ყო ფი ლად გა ფორ მე ბი სათ ვის მი სი ის ტო რი ულ -ეთ ნოგ რა ფი უ ლი და იკო ნოგ რა ფი უ ლი მა სა ლის შერ ჩე ვა და 
და მუ შა ვე ბა და ვი სა ხე მიზ ნად და მი ვა შუ რე სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ულ -ეთ ნოგ რა ფი უ ლი მუ ზე უ მის „ოქროს 



ფონდს“ - უძ ვირ ფა სეს სე იფს, რომ ლის დი დი ნა წი ლი იმ ხა ნად პა რი ზი დან იყო დაბ რუ ნე ბუ ლი ცნო ბი ლი მეც
ნი ე რის ექ ვ თი მე თა ყა იშ ვი ლის მი ერ. ხსე ნე ბულ ფონ დ ში სა თუ თად შე ნა ხულ „ოქროს ხა ნის“ სა მე ფო თუ სა ე
რის თაო გვირ გ ვი ნე ბის, საბ რ ძო ლო იარა ღე ბის, დი დი ის ტო რი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის ძვირ ფა სე უ ლო ბის, ავე ჯის, 
ხა ტე ბის, ჭურ ჭ ლე უ ლის ნახ ვა მო ვა ხერ ხე... სხვა თა შო რის იქ ვე მა ნა ხეს (რამაც გან ც ვიფ რე ბა ში მო მიყ ვა ნა) 
შე სა ნიშ ნა ვად შე ნა ხუ ლი ხა ლა სი, ღაჟ ღა ჟა ფე რე ბით და სუ რა თე ბუ ლი, თი თო ე ულ წიგ ნ ში ას -ა სი მი ნი ა ტუ რე ბი ა
ნი „თეთროსანი და ვით ნის“ ხელ ნა წე რი წიგ ნე ბის ორ ტო მე უ ლი (XII ს), რომ ლებ საც დი დი სიფ რ თხი ლი თა და 
სი ფა ქი ზით, თეთ რი ხელ თათ მა ნე ბი ა ნი მან დი ლოს ნე ბი, სწავ ლუ ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი გვი ფურ ც ლავ დ ნენ და 
მეც გა ფა ცი ცე ბით ვი ხა ტავ დი ფან ქ რით ალ ბომ ში ზო გი ერთ მათ განს.

შე და რე ბით არ გა მიძ ნელ და ოპე რის გმი რე ბი სათ ვის ჩაც მუ ლო ბი სა და კაზ მუ ლო ბის ეს კი ზე ბის შექ მ ნა. თუმ
ცა, რო გორც ცნო ბი ლი ა, ქარ თუ ლი ჩაც მუ ლო ბისა და კაზ მუ ლო ბის ეროვ ნუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის, მი სი გან
ვი თა რე ბის, ევო ლუ ცი ის (გარკვეული ის ტო რი უ ლი და სა ზო გა დო ებ რივ - პო ლი ტი კუ რი ფორ მა ცი ის ვი თა რე ბა
ში) შეს წავ ლის სა კითხი, პრობ ლე მუ რი კვლე ვა- ძი ე ბის სა კითხი, ჯე რაც არ არის და მუ შა ვე ბუ ლი ქარ თუ ლი 
ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ე ბის მი ერ. სა ერ თოდ არ არ სე ბობს ე.წ. „სუფთა“ ქარ თუ ლი, „წარმოშობით“ ქარ თუ ლი, 
მარ ტო ქარ თ ვე ლე ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ტი პი უ რი ჩაც მუ ლო ბის თვით მ ყო ფა დი გან ვი თა რე ბა თუ ცვა ლე
ბა დო ბა, ყო ველ თ ვის იყო შე ფერ ხე ბუ ლი და და მო კი დე ბუ ლი ქვეყ ნის ამა თუ იმ დამ პყ რო ბელ თა (არაბები, 
ირა ნე ლე ბი, თურ ქე ბი და ბევ რი სხ.) ექ ს პან სი ა ზე, ძა ლა დო ბა ზე... ხშირ შემ თხ ვე ვა ში კი თვით ქარ თ ველ თა 
ცალ კე უ ლი ჯგუ ფე ბის თუ გავ ლე ნი ა ნი ერ თე უ ლე ბის „გადარჯულების“ ნი ა დაგ ზე. ამი ტომ ჩვენ, თე ატ რის მხატ ვ
რე ბი, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ვსარ გებ ლობთ უკ ვე არ სე ბუ ლი უცხო ელ ეთ ნოგ რაფ - მ ხატ ვ რე ბის (ისიც ის ტო რი უ ლად 
ნაკ ლე ბად სარ წ მუ ნო) და მკვლე ვა რე ბის არც თუ ზუს ტი გა მო ცე მე ბით: რა სე ნეს, ტილ კეს, გო ტენ რო ტის, გოფ მა
ნის, ზო მე რი სა და ბევ რი სხვა სწავ ლუ ლე ბი სა თუ თე ატ რის მხატ ვ რე ბის და სუ რა თე ბით. 

შე და რე ბით გა მიძ ნელ და სპექ ტაკ ლ ში თა მარ მე ფის კარ ზე დამ ს წ რე საერო პირ თა სა ყო ველ თაო თუ სა მეჯ
ლი სო ტა ნი სა მო სის თა ვი სე ბუ რე ბის დად გე ნა (თუმცა ქარ თუ ლი უამ რა ვი სა ეკ ლე სიო ფრეს კა ამის მა გა ლითს, 
რამ დე ნიც გნე ბავთ, იძ ლე ვა!) ამ სა კითხის შე უც დომ ლად გა დაწყ ვე ტი სათ ვის ვეწ ვიე ბი ნა ზე კა თო ლი კოს კა
ლის ტ რა ტე ცინ ცა ძეს (სიონის კა თედ რა ლის ეზო ში), რო მელ მაც სი ა მოვ ნე ბით და გულ წ რ ფე ლად მიგ ვი ღო და 
ჯე რო ვა ნი დახ მა რე ბაც გაგ ვი წი ა”, – ეს მო გო ნე ბა კი დევ ერ თხელ ცხად ყოფს, კარ ლო კუ კუ ლა ძე და კის რე ბულ 
მო ვა ლე ო ბას რამ ხე ლა პა სუ ხის მ გებ ლო ბით ეკი დე ბო და და რო გო რი მონ დო მე ბით ცდი ლობ და ნა წარ მო ე ბის 
სუ ლის, შე სა ბა მი სი ეპო ქის სცე ნა ზე გა ცოცხ ლე ბას.

სპექ ტაკ ლე ბის მხატ ვ რუ ლად გა ფორ მე ბი სათ ვის მან რამ დე ნი მე გზა აირ ჩი ა. ესე ნი ა: 1. ფერ წე რუ ლი 
(„რუსთაველი“, „მორევი“, „სევილიელი და ლა ქი“, „კარმენი“),ზოგჯერ კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი პრინ ცი პით („ახალ 
ნა პირ ზე“, „ბოლერო“, „ლუჩია დი ლა მერ მურ“...); 2. პრო ექ ცია („დიდოსტატის მარ ჯ ვე ნა“, „განთიადი“, 
„მზია“, „ორლეანელი ქალ წუ ლი“...); 3. დრა პი რე ბა („რიგოლეტო“, „ოტელო“, „ჯამბაზები“...).

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ნ.შვან გი რა ძის სიტყ ვით, სა ო პე რო სპექ ტაკ ლ ში „ქოშები“ კუ კუ ლა ძემ ფერ წე რულ - მო
ცუ ლო ბი თი დე კო რა ცი ე ბი შექ მ ნა, მუ სი კის სახ ვი თი გა მო სა ხუ ლე ბი სა და შთამ ბეჭ და ვი სა ნა ხა ო ბი თი ფორ მით. 
სა ო პე რო სპექ ტაკ ლის მო ნუ მენ ტუ რი სუ ლი მის ლა კო ნურ სა და თავ შე კა ვე ბულ გა ფორ მე ბა ში გა მო ი ხა ტა. შე
სა ფე რი ფორ მის, სა ერ თო კო ლო რი ტი სა და მკა ფიო კომ პო ზი ცი ის შერ ჩე ვით, მხატ ვარ მა მკვეთ რად და ნათ
ლად წარ მოგ ვიდ გი ნა ტი პიუ რი გა რე მო, „ცოცხალ დი ნა მი კა ში“ ახ ს ნა გო გო ლი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი პო
ე ტუ რო ბით აღ ბეჭ დი ლი სა ო პე რო ნა წარ მო ე ბის იდე უ რი ში ნა არ სი. 

კარ ლო კუ კუ ლა ძე ნა ყო ფი ე რად თა ნამ შ რომ ლობ და ბა ლეტ მა ის ტერ ვახ ტანგ ჭა ბუ კი ან თან. ამ შე მოქ მე დე
ბით ტან დემს თა ვად მხატ ვა რიც დი დად აფა სებ და, იგი წერ და: „ჩემს შე მოქ მე დე ბით ცხოვ რე ბა ში, სა კუ თარ 
პრაქ ტი კულ მუ შა ო ბა ში თე ატ რის სცე ნა ზე მე, მუ სი კა ლუ რად საკ მა ოდ გათ ვით ც ნო ბი ე რე ბუ ლი მხატ ვა რი, 
ვთვლი ფრი ად მნიშ ვ ნე ლოვ ნად პი რა დი შე მოქ მე დე ბი თი საქ მი ა ნო ბის იმ პე რი ოდს, რო დე საც სცე ნუ რად ვა
ფორ მებ დი სა ბა ლე ტო სპექ ტაკ ლებს საქ ვეყ ნოდ აღი ა რე ბულ უდი დეს საბ ჭო თა ქო რე ოგ რაფ თან, კლა სი კუ რი 
ბა ლე ტის დი დოს ტატ, ცეკ ვის ჯა დო ქარ ვახ ტანგ ჭა ბუ კი ან თან ერ თად. პირ ვე ლი სა ბა ლე ტო სპექ ტაკ ლი, რო მე
ლიც ვ. ჭა ბუ კი ა ნის დად გ მით მხატვრულად გა ვა ფორ მე თბი ლი სის სცე ნა ზე იყო პ. ჩა ი კოვ ს კის რო მან ტიკ უ ლი 
ბა ლე ტი „გედის ტბა“ (1954წ.). ხსე ნე ბუ ლი სპექ ტაკ ლი თბი ლი სის ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რის სცე ნას შერ
ჩა და ორი ათე უ ლი წე ლი (1954-73) „ემსახურა“ მა ყუ რე ბელს“!

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ კარ ლო კუ კუ ლა ძის მი ერ გა ფორ მე ბუ ლი სპექ ტაკ ლე ბი ნო ვა ცი ე ბი თა და ახა ლი მიდ
გო მით მუდ მი ვად ანი ჭებ და მა ყუ რე ბელს დიდ სი ა მოვ ნე ბას. სწო რედ ამი ტო მაც, მან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კვა ლი და
ტო ვა ქარ თულ თე ატ რა ლურ სცე ნოგ რა ფი ა ში. სა ქარ თ ვე ლო დი დი მხატ ვ რი სა და მი სი ოჯა ხის წი ნა შე ვალ ში ა. 
უნი კა ლუ რი შე მოქ მე დე ბი თი მემ კ ვიდ რე ო ბა, რო მე ლიც ათე უ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ეროვ ნუ ლი ხე ლოვ ნე ბის 
წარ მა ტე ბას ემ სა ხუ რე ბო და, მის მა ქა ლიშ ვილ მა ქალ ბა ტონ მა და ლი სა კუ კუ ლა ძემ, სამ შობ ლოს არ და უ კარ გა 
და ამ უნი კა ლუ რი მემ კ ვიდ რე ო ბის თით ქ მის მთლი ა ნი კო ლექ ცია სა ჩუქ რად ქარ თულ სა ხელ მ წი ფოს, კერ ძოდ 
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლეს, გა დას ცა. აქ ვეა და ცუ ლი მხატ ვ რის პი რა დი სა არ ქი ვო მა სა ლა (დოკუმენტები და წე რი
ლე ბი, სტა ტი ე ბი და რე ცენზი ე ბი, ფო ტო ე ბი, აფი შე ბი და მრვ. სხ.). წი ნამ დე ბა რე კა ტა ლო გი ამ ღვაწ ლი სათ ვის 
მად ლი ე რე ბის გა მო ხატ ვის მოკ რ ძა ლე ბუ ლი ცდა ა. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვართ, ეს გა მო ცე მა უკ ვ დავ ყოფს და კი დევ 
ერ თხელ კარ გად წარ მო ა ჩენს კარ ლო კუ კუ ლა ძის ფე რე ბის სიმ ფო ნი ით შექ მ ნილ შე სა ნიშ ნავ ხე ლოვ ნე ბას.

გიორგი კალანდია
პროფესორი, ხელოვნების სასახლის დირექტორი
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Karlo Kukuladze – Symphony of Colors 

His contemporaries say that Karlo Kukuladze was not only a painter, he was a musician who reflected the colors 
in tunes. And the color palette of his creations were always sound...

An amazing Georgian theater painter, Karlo Kukuladze was born in Tbilisi on 25 July 1911. At twelve years he 
enrolled in the Mose Toidze Art Studio and the Musical School simultaneously. Soon, he revealed an `absolute ear` 
and `absolute vision` and was forced to choose music or painting. After many discussions, Kukuladze continued 
drawing. 

“I often visited my school friend Shota Kvlividze at home, where I was fascinated with the paintings by his uncle 
Irakli Gamrekeli... His art was so modern and decadent, but outstanding... Something fantastic was presented in 
front of me..,” Kukuladze recalls.

In 1922-1926, during his study at the Art Studio, the young painter twice won the pupils’ competition for best 
composition and best life drawing. In 1926, within the graduates’ exhibition, a famous Georgian maecenas bought 
several drawings by Kukuladze. Besides recognition, it was the first source of income for the young painter...

“I was twelve years old when I prepared several drawings and showed them to Mose Toidze. The great teacher 
loved my puerile paintings and despite my age put me on the pupils’ list. My teachers were: Mose Toidze, his son 
Irakli Toidze, Alexander Bazhbeuk-Melikyan, A. Turkestanishvili and A. Tsimakuridze.

“The Art Studio students have many unforgettable memories, but the most special of these was preparing for 
the Spring Exhibitions. We presented exhibitions in the city squares and workers’ clubs. Once, we arranged the 
event in the biggest factory of the city, at which Mose Toidze gave a speech about the importance of art and ways 
of developing it in Georgia... In 1926, Art Studio organized an exhibition in ‘The Casino,’ in the present small hall of 
the Rustaveli Theater. Many young people loved this place- they played Lotto and our exhibition was in the center 
of attention. 

“One Sunday evening, I was on duty at the exhibition. I was getting my drawing album and pencils ready when 
I suddenly saw a leading figure of the Georgian Theater, Vaso Abashidze, playing Lotto. I sat down next him and 
made several sketches, but could not manage to draw the lips. Already an old man, he moved his lips strangely. My 
teacher Toidze appeared and instead of reprimanding me about forgetting my duty, he excitedly told me someone 
had bought my paintings.” Kukuladze said in his memoirs. 

Karlo Kukuladze continued his study at the Tbilisi Academy of Arts. His teacher was famous Russian graphic 
artist Eugene Lanceray who had a great impact on artist’s future. In his memoirs, Kukuladze noted: “In 1922, when 
the Academy of Arts was founded, Eugene Lanceray was amongst the first teachers. Lanceray was an amazing 
representative of the Russian School of Realism. He used to give lessons in nature in order for us to master the 
technique of transferring the harmony of the colorful world onto canvas. Lanceray paid particular attention to have 
students practise simultaneously with learning a theory.”

Another famous painter, Davit Kakabadze, taught Kukuladze theater-decorative art.  He was a lucky student. One 
day, from all the Academy students he was chosen to practise in the Tbilisi Opera Theater. In 1931, after graduation, 
Kukuladze was taken on as a member of Theater staff. 

The Opera Theater greatly impressed the young painter. “The precious curtain decorated by N. Salzmann always 
excited me. It was made in a pointillist style and showed a feathered Merani (name of a horse) with a horseman by 
Nikoloz Baratashvili.  Nacreous and tender color harmony created an excellent sound symphony. It was for me, as 
a growing painter, future theater artist and music lover, a wonder of perception” wrote Kukuladze in his memoirs. 

In 1934, Kukuladze was sent for practice to the Moscow Grand Theater where he studied theater-decorative art. 
As he was talented in music, Kukuladze worked easily in the Theater. He aimed to ensure that the opera and ballet 
plays had musical and figurative integrity to express the essence of a play. 

Kukuladze decorated many opera and ballet plays. At the same time, he created several independent paintings. 
The play ‘Conscience’ staged by Otar Aleksishvili and the play ‘Alcazar’ staged by Giorgi Titov were painted by 
Kukuladze. He also made artistic decorations of different concerts. In 1937, according the sketches of F. Fedorovsky, 
he made a model of ‘And Quiet Flows the Don’ and presented it at the Paris International Exhibition ‘The World 
Theater.’ The sketches merited great praise. 

In 1939, together with Isaac Rabinovich, Kukuladze participated in the New-York International Exhibition ‘The World 
Resorts’ and received a special award, a badge and certificate, from the Soviet Government. 

In 1941-1945, Kukuladze fought in World War II. After the war ended, he returned to the Moscow Grand Theater, 
but in 1946 he came home and continued his work in the Z. Paliashvili Opera and Ballet Theater as a production 
designer. In 1947, he became the main painter of the theater. 

Karlo Kukuladze’s production design of the opera ‘Bashi-Achuki’ is the first step towards success on the Georgian 
stage. The Georgian press noted the monumental nature of the decorations, how Kukuladze had managed to display 
both theme and epoch realistically. 

In time, Kukuladze’s vision and creative search became his individualism. Decorations made in great mastery 
and taste always enriched a play with dramatic, tragic and lyric effects. Kukuladze never made a design without 
thought- he always thoroughly studied an issue. During his work on the opera ‘Legend of Shota Rustaveli,’ Kukuladze 
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researched unique materials preserved in Georgian museums and he visited Patriarch Kalistrate Tsintsadze.  
Kukuladze noted: “I want to pay attention to the working process on the D. Arakishvili opera ‘Legend about Shota 
Rustaveli’... To decorate the performance perfectly, I decided to select historic, ethnographic and iconographic 
materials and went to the Georgian Museum of History and Ethnography. In the Museum’s ‘Gold Fund’ I saw royal 
crowns, weapons, important historical jewelry, furniture, icons, pottery, etc... 

“Despite the characteristics of the Georgian national dress, its development and evolution has yet to be studied. I 
created cloth and equipment for the opera characters easily. We theater painters usually use publications of foreign 
ethnographers and artists such as Rasene, Tilke, Hofmann, Zomer and others. 

“The more complicated issue was to establish features of secular clothes at Queen Tamar’s Royal Court. I visited 
Patriarch Kalistrate Tsintsadze to find the truth. He hosted us with pleasure and provided the information we needed.”

 This memory once more shows Kukuladze’s responsibility and professionalism in his work. He tried hard to revive 
the epoch of writing on the stage. 

He chose several ways of production design: 
1. Pictorial (‘Rustaveli,’ ‘Krutnava,’ ‘The Barber of Seville,’ ‘Carmen’), sometimes with constructive principles (‘At 

a New Shore,’ ‘Bolero,’ ‘Lucia di Lammermoor’...); 2. Projection (‘The Right Hand of the Grand Master,’ ‘Dayspring,’ 
‘Mzia,’ ‘The Maid of Orleans’...); 3.  Drapery (‘Rigoletto,’ ‘Othello,’ ‘I Pagliacci’).

Art historian N. Shvangiradze claims Kukuladze created pictorial capacitance decorations for the opera ‘The 
Slippers.’ The monumental spirit of the opera was expressed neatly with minimal decoration. The painter clearly 
and dramatically presented the typical environment and content of the play. 

Kukuladze productively cooperated with ballet master Vakhtang Chabukiani. The painter greatly appreciated this 
relationship and noted: “The period of my work with the dance virtuoso Vakhtang Chabukiani is very important in 
my life. The first play staged by Chabukiani decorated by me was the ballet ‘Swan Lake’ by P. Tchaikovsky (1954). 
This play was performed on the stage of Tbilisi Opera and Ballet Theater from 1954 until 1973 and always fascinated 
spectators. 

We can boldly say that the performance decorated by Karlo Kukuladze were always innovative with their new 
individual approach and he contributed significantly to Georgian Theater Stage Design. The painter’s daughter, 
Dalisa Kukuladze, preserved his creations for years and almost the whole collection of the Georgian great painter 
she later gifted to the Georgian State - to be kept in the funds of the Art Palace, in which the painter’s archival 
materials such as letters, articles, photos, posters, etc. are already kept. 

We express our gratitude for this catalogue. We believe the publication will promote that colorful symphony of 
outstanding creations by Karlo Kukuladze. 

George Kalandia.
Professor, Director of Art Palace of Georgia.
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„წმინდა სერგის სამების ლავრა“. ზაგორსკი. 1938წ.
ქაღალდი, გუაში. 20X28 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
`Trinity Lavra of St. Sergius`. Zagorsk. 1938.
Paper, gouache. 20X28 cm. K. Kukuladze family

„ძველი თბილისი“. 1947წ.
მუყაო, ზეთი. 23X17 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
`An Old Tbilisi`. 1947.
Oil on cardboard. 23X17 cm. K. Kukuladze family
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„ფიჭვი“. 1939წ. 
მუყაო, ზეთი. 20X16 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
`A Pine-tree`. 1939.
Oil on cardboard. 20X16 cm. K. Kukuladze family

„აგარაკი“. 1941წ. 
მუყაო, ზეთი. 22,5X17,5 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
`A Country House`. 1941. 
Oil on cardboard. 22,5X17,5 cm. K. Kukuladze family

„პერედელკინო“, მოსკოვის შემოგარენი. 1939წ.
მუყაო, ზეთი. 28X18 სმ. ხელოვნების სასახლე
`Peredelkino`, Moscow Surroundings. 1939. 
Oil on cardboard. 28X18 cm. Art Palace

გვ. 12
page
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„პერედელკინო“. 1939წ. 
მუყაო, ზეთი. 22,5X18 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
`Peredelkino `. 1939.
Oil on cardboard. 22,5X18 cm. K. Kukuladze family

„პერედელკინო“. 1939წ. 
მუყაო, ზეთი. 21X17 სმ. ხელოვნების სასახლე
`Peredelkino `. 1939. 
Oil on cardboard. 21X17 cm. Art Palace

„მოსკოვის შემოგარენი“. 1940წ.
მუყაო, ზეთი. 13,5X17 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
`Moscow Surroundings`. 1940. 
Oil on cardboard. 13,5X17 cm. K. Kukuladze family

გვ. 13
page



- 15 -



- 16 -



- 17 -

„მოსკოვის შემოგარენი“. 1940წ. 
მუყაო, ზეთი. 25X19 სმ. ხელოვნების სასახლე
`Moscow Surroundings`. 1940.
Oil on cardboard. 25X19 cm. Art Palace

„პეიზაჟი“. 1948წ. 
მუყაო, ზეთი. 16,5X12,5 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
`Landscape`. 1948. 
Oil on cardboard. 16,5X12,5 cm. K. Kukuladze family

„გარიყულა“. 1947წ.
მუყაო, ზეთი. 23X31 სმ. ხელოვნების სასახლე
`Garikula`, Region of Georgia. 1947. 
Oil on cardboard. 23X31 cm. Art Palace

გვ. 18
page
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„ქართლი“. 1947წ. 
მუყაო, ზეთი. 26X20,5 სმ. ხელოვნების სასახლე
` Kartli `, Region of Georgia. 1947. 
Oil on cardboard. 26X20,5 cm. Art Palace

„ტაძარი“. მოსკოვის შემოგარენი. 1940წ. 
მუყაო, ზეთი. 19X15 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
`A Church`. 1940. 
Oil on cardboard. Moscow Surroundings. 19X15 cm. 
K. Kukuladze family

„სოლოლაკი“. მახარაძის ქუჩა. 1946წ. 
მუყაო, ზეთი. 18X22,5 სმ. ხელოვნების სასახლე
`Sololaki`. Makharadze street. 1946. 
Oil on cardboard. 18X22,5 cm. Art Palace

გვ. 19
page
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„აგარაკზე“. მოსკოვი. 1940წ. 
მუყაო, ზეთი. 37X30 სმ. ხელოვნების სასახლე
`At the Country-house`. Moscow. 1940.
Oil on Cardboard. 37X30 cm. Art Palace

„მოსკოვი“. 1939წ.
მუყაო, ზეთი. 20X27 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
`Moscow`. 1939. 
Oil on cardboard. 20X27 cm. K. Kukuladze family

გვ. 22
page
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„მოსკოვის შემოგარენი“. 1940წ. 
მუყაო, ზეთი. 37X32 სმ. ხელოვნების სასახლე
`Moscow Surroundings`. 1940. 
Oil on cardboard. 37X32 cm. Art Palace

„მოსკოვის შემოგარენი“. 1940წ.
მუყაო, ზეთი. 15X18 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
`Moscow Surroundings`. 1940. 
Oil on cardboard. 15X18 cm. K. Kukuladze family

გვ. 23
page
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კოსტიუმის ესკიზები ოპერისთვის „ბაში-აჩუკი“. 1946წ. 
ქაღალდი, გუაში. 30X19,5 სმ. ხელოვნების სასახლე
Costume sketches for the opera `Bashi-Achuki`. 1946. 
Paper, gouache. 30X19,5 cm. Art Palace



დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „ბაში-აჩუკი“. 1946წ. 
ქაღალდი, გუაში. 50X64 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Bashi-Achuki`. 1946. 
Paper, gouache. 50X64 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „ლაშქარა“. დეტალი
Decoration sketch for the opera `Lashkara`. Detail

დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „ლაშქარა“. 1949წ. 
ქაღალდი, გუაში. 40,5X58 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Lashkara`. 1949. 
Paper, gouache. 40,5X58 cm. Art Palace

დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „ლაშქარა“. 1949წ. 
ქაღალდი, გუაში. 50X70 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Lashkara`. 1949. 
Paper, gouache. 50X70 cm. Art Palace

გვ. 32-33
page
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „მზია“. 1949წ. 
ქაღალდი, გუაში. 44X62 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Mzia`. 1949. 
Paper, gouache. 44X62 cm. Art Palace 
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „მზია“. 1949წ. 
ქაღალდი, გუაში. 48X64 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Mzia`. 1949. 
Paper, gouache. 48X64 cm. Art Palace



დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „მზია“. 1949წ. 
ქაღალდი, გუაში. 20,5X28 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Mzia`. 1949. 
Paper, gouache. 20,5X28 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „დუბროვსკი“. 1950წ. 
ქაღალდი, გუაში. 36X53,5 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Dubrovsky`. 1950. 
Paper, gouache. 36X53,5 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „დუბროვსკი“. 1950წ. 
ქაღალდი, გუაში. 36,5X53,5 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Dubrovsky`. 1950. 
Paper, gouache. 36,5X53,5 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „პიკის ქალი“. დეტალი
Decoration sketch for the opera `The Queen of Spades`. 
Detail

დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „პიკის ქალი“. 1950წ. 
ქაღალდი, გუაში. 38X63 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `The Queen of Spades`. 
1950. Paper, gouache. 38X63 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „პიკის ქალი“. 1950წ. 
ქაღალდი, გუაში. 49X65 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `The Queen of Spades`. 
1950. Paper, gouache. 49X65 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „სევილიელი დალაქი“. 1951წ. 
ქაღალდი, გუაში. 46X60 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `The Barber of Seville`. 1951. 
Paper, gouache. 46X60 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „სევილიელი დალაქი“.1951წ. 
ქაღალდი, გუაში. 25X24,5 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `The Barber of Seville`. 1951. 
Paper, gouache. 25X24,5 cm. Art Palace

დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „სევილიელი დალაქი“. 1951წ. 
ქაღალდი, გუაში. 41X58 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `The Barber of Seville`. 1951. 
Paper, gouache. 41X58 cm. Art Palace
გვ. 46-47
page







კოსტიუმების ესკიზები ოპერისთვის „ქოშები“. 1952წ. 
ქაღალდი, გუაში. 40X30 სმ. ხელოვნების სასახლე
Costumes sketches for the opera `The Slippers`. 1952. 
Paper, gouache. 40X30 cm. Art Palace
გვ. 48-56
pages
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კოსტიუმების ესკიზები ოპერისთვის „ქოშები“. 1952წ. 
ქაღალდი, გუაში. 40X20 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
Costumes sketches for the opera `The Slippers`. 1952. 
Paper, gouache. 40X20 cm. K. Kukuladze family
გვ. 57
pages
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დეკორაციის ესკიზები ოპერისთვის „ქოშები“. 1952წ. 
ქაღალდი, გუაში. 42X60 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketches for the opera `The Slippers`. 1952. 
Paper, gouache. 42X60 cm. Art Palace

დეკორაციის ესკიზები ოპერისთვის „ქოშები“. 1952წ. 
ქაღალდი, გუაში. 41X60 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
Decoration sketches for the opera `The Slippers`. 1952. 
Paper, gouache. 41X60 cm. K. Kukuladze family

გვ. 58-61

გვ. 62-63

pages

pages
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კოსტიუმების ესკიზები ოპერისთვის „ლაკმე“. 1953წ. 
ქაღალდი, გუაში. 40X28 სმ. ხელოვნების სასახლე
Costumes sketches for the opera `Lakme`. 1953. 
Paper, gouache. 40X28 cm. Art Palace
გვ. 64-67
pages
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დეკორაციის ესკიზები ოპერისთვის „ლაკმე“. 1953წ. 
ქაღალდი, გუაში. 50X70 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketches for the opera `Lakme`. 1953. 
Paper, gouache. 50X70 cm. Art Palace
გვ. 68-71
pages
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კოსტიუმის ესკიზები ბალეტისთვის „გედის ტბა“. 1954წ. 
ქაღალდი, გუაში. 40X21 სმ. ხელოვნების სასახლე
Costumes sketches for the ballet `Swan Lake`. 1954. 
Paper, gouache. 40X21 cm. Art Palace
გვ. 72-83
pages
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დეკორაციის ესკიზები ბალეტისთვის „გედის ტბა“. 1954წ. 
ქაღალდი, გუაში. 44X65,5 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketches for the ballet `Swan Lake`. 1954. 
Paper, gouache. 44X65,5 cm. Art Palace
გვ. 84-87
pages
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის „გედის ტბა“. 1954წ. 
ქაღალდი, გუაში. 33X50 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
Decoration sketch for the ballet `Swan Lake`. 1954. 
Paper, gouache. 33X50 cm. K. Kukuladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის „გედის ტბა“. 1954წ. 
ქაღალდი, გუაში. 37X50 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
Decoration sketch for the ballet `Swan Lake`. 1954. 
Paper, gouache. 37X50 cm. K. Kukuladze family









დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის „მაკნატუნა“. 1955წ. 
ქაღალდი, გუაში. 50X70 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
Decoration sketch for the ballet `The Nutcracker`. 1955. 
Paper, gouache. 50X70 cm. K. Kukuladze family

კოსტიუმის ესკიზი ბალეტისთვის „მაკნატუნა“. 1955წ. 
ქაღალდი, გუაში. 24X36 სმ. ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the ballet `The Nutcracker`. 1955. 
Paper, gouache. 24X36 cm. Art Palace

გვ. 90-91
pages
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დეკორაციის ესკიზები ოპერისთვის „ორლეანელი ქალწული“. 1957წ. 
ქაღალდი, გუაში. 50X70 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
Decoration sketches for the opera `The Maid of Orleans`. 1957. 
Paper, gouache. 50X70 cm. K. Kukuladze family
გვ. 94-95, 98-99
pages
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დეკორაციის ესკიზები ოპერისთვის „ორლეანელი ქალწული“. 1957წ. 
ქაღალდი, გუაში. 49X69 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketches for the opera `The Maid of Orleans`. 1957. 
Paper, gouache. 49X69 cm. Art Palace
გვ. 96-97
pages
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დეკორაციის ესკიზები ოპერისთვის „ჯამბაზები“. 1959წ. 
ქაღალდი, გუაში. 28,5X40,5 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketches for the opera `I Pagliacci` (The Clowns). 1959. 
Paper, gouache. 28,5X40,5 cm. Art Palace
გვ. 100-101
pages
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კოსტიუმების ესკიზები ოპერისთვის „მორევი“. 1959წ. 
ქაღალდი, გუაში. 27,5X38,5 სმ. ხელოვნების სასახლე
Costumes sketches for the opera `Krutnava` (The Whirlpool). 1959. 
Paper, gouache. 27,5X38,5 cm. Art Palace
გვ. 102-105
pages
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დეკორაციის ესკიზები ოპერისთვის „მორევი“. 1959წ.
ქაღალდი, გუაში. 26X35 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketches for the opera `Krutnava` (The Whirlpool). 1959. 
Paper, gouache. 26X35 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „მორევი“. 1959წ.
ქაღალდი, გუაში. 49X69 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Krutnava` (The Whirlpool). 1959. 
Paper, gouache. 49X69 cm. Art Palace





დეკორაციის ესკიზები ოპერისთვის 
„მორევი“. 1959წ.
ქაღალდი, გუაში. 49X66 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketches for the opera 
`Krutnava` (The Whirlpool). 1959. 
Paper, gouache. 49X66 cm. Art Palace

გვ. 106-107, 110-111
pages
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დეკორაციის ესკიზები ოპერისთვის „მორევი“. 1959წ.
ქაღალდი, გუაში. 30X41,5 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketches for the opera `Krutnava` (The Whirlpool). 1959. 
Paper, gouache. 30X41,5 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზები ოპერისთვის „მორევი“. 1959წ.
ქაღალდი, გუაში. 49X69 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketches for the opera `Krutnava` (The Whirlpool). 1959. 
Paper, gouache. 49X69 cm. Art Palace
გვ. 115-117
pages
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კოსტიუმის ესკიზი ბალეტისთვის „მძინარე მზეთუნახავი“. 1959წ. 
ქაღალდი, გუაში. 30X23 სმ. ხელოვნების სასახლე 
Costume sketch for the ballet `Sleeping Beauty`. 1959. 
Paper, gouache. 30X23 cm. Art Palace

დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის „მძინარე მზეთუნახავი“. 1959წ. 
ქაღალდი, გუაში. 36X49 სმ. ხელოვნების სასახლე
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Paper, gouache. 36X49 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზები ოპერისთვის „დიდოსტატის მარჯვენა“. 1961წ. 
ქაღალდი, გუაში. 50X70 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketches for the opera `The Right Hand of the Grand 
Master`. 1961. Paper, gouache. 50X70 cm. Art Palace

კოსტიუმების ესკიზები ოპერისთვის „დიდოსტატის მარჯვენა“. 1961წ. 
ქაღალდი, გუაში. 42X25 სმ. ხელოვნების სასახლე
Costumes sketches for the opera `The Right Hand of the Grand Master`. 
1961. Paper, gouache. 42X25 cm. Art Palace
გვ. 126-129
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერისთვის 
„განთიადი“. 1961წ. ქაღალდი, გუაში. 
40X28 სმ. ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the opera 
`Dayspring`. 1961. Paper, gouache. 
40X28 cm. Art Palace
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კოსტიუმების ესკიზები ოპერისთვის „განთიადი“. 
1961წ. ქაღალდი, გუაში. 42X23,5 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Costumes sketches for the opera `Dayspring`. 
1961. Paper, gouache. 42X23,5 cm.
Art Palace
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ქაღალდი, გუაში. 30X40 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Dayspring`. 1961.
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ქაღალდი, გუაში. 30X40 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Dayspring`. 1961.
Paper, gouache. 30X40 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის „ცეცხლის ცეკვა“. 1962წ.
ქაღალდი, გუაში. 33,5X47,5 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
Decoration sketch for the opera `Ritual Fire Dance`. 1962. 
Paper, gouache. 33,5X47,5 cm. K. Kukuladze family
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დეკორაციის ესკიზი ბალეტისთვის „ცეცხლის ცეკვა“. 1962წ. 
ქაღალდი, გუაში. 28X39 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Ritual Fire Dance`. 1962. 
Paper, gouache. 28X39 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზები ბალეტისთვის „ბოლერო“. 1962წ. 
ქაღალდი, გუაში. 30X42 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketches for the ballet `Bolero`. 1962. 
Paper, gouache. 30X42 cm. Art Palace
გვ. 138-139
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კოსტიუმების ესკიზები ბალეტისთვის „ბოლერო“. 1962წ. 
ქაღალდი, გუაში. 28,5X20,5 სმ. ხელოვნების სასახლე
Costumes sketches for the ballet `Bolero`. 1962.
Paper, gouache. 28,5X20,5 cm. Art Palace
გვ. 140-143
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დეკორაციის ესკიზი 
ბალეტისთვის „დონ კიხოტი“. 
1963წ. ქაღალდი, გუაში. 
33X48 სმ. 
Decoration sketch for the 
ballet `Don Quixote`. 1963. 
Paper, gouache. 33X48 cm. 
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კოსტიუმების ესკიზები ბალეტისთვის „დონ კიხოტი“. 1963წ. 
ქაღალდი, გუაში. 25,5X17,5 სმ. ხელოვნების სასახლე
Costumes sketches for the ballet `Don Quixote`. 1963. 
Paper, gouache. 25,5X17,5 cm. Art Palace

დეკორაციის ესკიზები ბალეტისთვის „დონ კიხოტი“. 1963წ. 
ქაღალდი, გუაში. 10X15 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
Decoration sketches for the ballet `Don Quixote`. 1963. 
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ქაღალდი, გუაში. 40X26 სმ. ხელოვნების სასახლე
Costumes sketches for the opera `Boris Godunov`. 1966. 
Paper, gouache. 40X26 cm. Art Palace
გვ. 150-151
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ქაღალდი, გუაში. 28X39 სმ. ხელოვნების სასახლე
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კოსტიუმების ესკიზები ოპერისთვის „კარმენი“. 1968წ. 
ქაღალდი, გუაში. 31X21 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
Costumes sketches for the opera `Carmen`. 1968. 
Paper, gouache. 31X21 cm. K. Kukuladze family

დეკორაციის ესკიზები ოპერისთვის „კარმენი“. 1968წ. 
ქაღალდი, გუაში. 36X47,5 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketches for the opera `Carmen`. 1968. 
Paper, gouache. 36X47,5 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზები ოპერისთვის „კარმენი“. 1968წ. 
ქაღალდი, გუაში. 30X42 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketches for the opera `Carmen`. 1968. 
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „კარმენი“. 1968წ. 
ქაღალდი, გუაში. 30X42 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Carmen`. 1968. 
Paper, gouache. 30X42 cm. Art Palace
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Decoration sketch for the opera 
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Paper, gouache. 35X46 cm. 
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „დარეჯან ცბიერი“. 1969წ. 
ქაღალდი, გუაში. 50X69 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Darejan Tsbieri` (Darejan the Wily). 1969. 
Paper, gouache. 50X69 cm. Art Palace

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მინდა კნეინა გავხდე“. 1970წ. 
ქაღალდი, გუაში. 23X33 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the play `I would like to become a Madam`. 1970. 
Paper, gouache. 23X33 cm. Art Palace 
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერისთვის „ევგენი ონეგინი“. 1972წ. 
ქაღალდი, გუაში. 31X43 სმ. ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the opera `Eugene Onegin`. 1972. 
Paper, gouache. 31X43 cm. Art Palace

კოსტიუმის ესკიზი ოპერისთვის „ევგენი ონეგინი“. 1972 წ. 
ქაღალდი, გუაში. 30X21 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
Costume sketch for the opera `Eugene Onegin`. 1972. 
Paper, gouache. 30X21 cm. K. Kukuladze family
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერისთვის „ევგენი ონეგინი“. 1972წ. 
ქაღალდი, გუაში. 30X21 სმ. კ. კუკულაძის ოჯახი
Costume sketch for the opera `Eugene Onegin`. 1972. 
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ქაღალდი, გუაში. 31X43 სმ. ხელოვნების სასახლე
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1972წ. ქაღალდი, გუაში. 31X43 სმ. ხელოვნების სასახლე
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1972. Paper, gouache. 31X43 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „ევგენი ონეგინი“. 1972წ. 
ქაღალდი, გუაში. 42X54 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Eugene Onegin`. 1972. 
Paper, gouache. 42X54 cm. Art Palace



- 177 -

დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „ევგენი ონეგინი“. 1972წ. 
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Decoration sketch for the opera `Eugene Onegin`. 1972. 
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „ევგენი ონეგინი“. 1972წ. 
ქაღალდი, გუაში. 42X54 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the opera `Eugene Onegin`. 1972. 
Paper, gouache. 42X54 cm. Art Palace
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ქაღალდი, გუაში. 45X55 სმ. ხელოვნების სასახლე
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კოსტიუმის ესკიზი განუხორციელებელი ბალეტისთვის „ალეკო“. 
ქაღალდი, გუაში. 30X28 სმ. ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the unrealised ballet `Aleko`. 
Paper, gouache. 30X28 cm. Art Palace
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კოსტიუმის ესკიზი განუხორციელებელი ბალეტისთვის „ალეკო“. 
ქაღალდი, გუაში. 30X41 სმ. ხელოვნების სასახლე
Costume sketch for the unrealised ballet `Aleko`. 
Paper, gouache. 30X41 cm. Art Palace



- 182 -

დეკორაციის ესკიზი განუხორციელებელი ბალეტისთვის „ალეკო“. 
ქაღალდი, გუაში. 39X60 სმ. ხელოვნების სასახლე 
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Paper, gouache. 39X60 cm. Art Palace
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დეკორაციის ესკიზი განუხორციელებელი ბალეტისთვის „ალეკო“. 
ქაღალდი, გუაში. 47X64 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the unrealised ballet `Aleko`.
Paper, gouache. 47X64 cm. Art Palace
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Decoration sketch for the unrealised 
opera `Ernani`. Paper, gouache. 
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დეკორაციის ესკიზი განუხორციელებელი ოპერისთვის „ერნანი“. 
ქაღალდი, გუაში. 28X39 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the unrealised opera `Ernani`. 
Paper, gouache. 28X39 cm. Art Palace
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ქაღალდი, გუაში. 51X47 სმ. ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the unrealised opera `Othello`. 
Paper, gouache. 51X47 cm. Art Palace
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ოპერისთვის „ჩრდილოეთის პატარძალი“. 
ქაღალდი, გუაში. 48X64 სმ. 
ხელოვნების სასახლე
Decoration sketch for the unrealized opera 
`Bride of the North`. 
Paper, gouache. 48X64 cm. Art Palace
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ქაღალდი, გუაში. 47X59 სმ. ხელოვნების სასახლე
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დეკორაციის ესკიზი განუხორციელებელი ოპერისთვის „ჩრდილოეთის პატარძალი“. 
ქაღალდი, გუაში. 46X64 სმ. ხელოვნების სასახლე
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1911 
და ი ბა და თბი ლის ში

1922-1926
მ. თო ი ძის სამ ხატ ვ რო სას წავ ლე ბე ლი

1927-31
თბი ლი სის სამ ხატ ვ რო აკა დე მია

1929
თბი ლი სის ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რის სტა ჟი ო რი

1931-1934
თბი ლი სის ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რის მხატ ვა რი

1933-34
თბი ლი სის აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი დრა მა ტუ ლი თე ატ რის მთა ვა რი მხატ ვა რი

1934-36
მოს კო ვის დი დი თე ატ რის სტა ჟი ო რი

1937-41
მოსკოვის დი დი თე ატ რის მხატ ვა რი

1941-45
დი დი სა მა მუ ლო ომის მო ნა წი ლე

1945
მოს კო ვის დი დი თე ატ რის მხატ ვა რი

1946
თბი ლი სის ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რის დამ დ გ მე ლი მხატ ვა რი 
და სა დად გ მო ნა წი ლის გამ გე

1947-77
თბი ლი სის ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რის მთა ვა რი მხატ ვა რი

1958
მოს კო ვის ქარ თუ ლი კულ ტუ რის დე კა დის მო ნა წი ლე

1965-70
თბი ლი სის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის თე ატ რა ლუ რი ინ ს ტი ტუ
ტის დე კო რა ცი უ ლი ხე ლოვ ნე ბის ფა კულ ტე ტის პე და გო გი

1974
პე რსო ნა ლუ რი გა მო ფე ნა „ცისფერ გა ლე რე ა ში“ 

1982
პერ სო ნა ლუ რი გა მო ფე ნა ა. ხო რა ვას სა ხე ლო ბის ხე ლოვ ნე ბის 
მუ შაკ თა სახ ლ ში

კ. კუ კუ ლა ძე გარ და იც ვა ლა 1980 წლის 16 იან ვარს, 
დაკ რ ძა ლუ ლია თბი ლი სის სა ბურ თა ლოს სა საფ ლა ო ზე

სიგელებიდაჯილდოები

1939
მთავ რო ბის სი გე ლი და ოქ როს სამ კერ დე ნი შა ნი, 
ნი უ -ი ორ კის გა მო ფე ნა „მსოფლიოს კუ რორ ტე ბი“

1951
სა ქარ თ ვე ლოს სსრ ხე ლოვ ნე ბის 
დამ სა ხუ რე ბუ ლი მოღ ვა წის სა პა ტიო წო დე ბა
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1957
სა პა ტიო სი გე ლი სა ო პე რო და სა ბა ლე ტო 
ხე ლოვ ნე ბის ას პა რეს ზე სა ნი მუ შო მოღ ვა წე ო ბის თ ვის

1958
სა პა ტიო სი გე ლი ბა თუ მის სამ ხედ რო
გარ ნი ზონ ში სა შე ფო მუ შა ო ბის თ ვის

1967
სა პა ტიო სი გე ლი წარ ჩი ნე ბუ ლი მუ შა ო ბის თ ვის

1971
სა პა ტიო სი გე ლი საქ. კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის 
შექ მ ნის 50 წლის იუბი ლე ში აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის

1975
სა პა ტიო სი გე ლი დი დი სა მა მუ ლო ომის 30 წლის იუბი ლეს თან 
და კავ ში რე ბით

კარლოკუკულაძისმიერგაფორმებულისპექტაკლები
თბილისისოპერისადაბალეტისთეატრში 

1946
ა. კე რე სე ლი ძე. „ბაში-აჩუკი“. მ. კვა ლი აშ ვი ლის დად გ მა

1947
დ. არა ყიშ ვი ლი. „თქმულება შო თა რუს თა ველ ზე“. ა. წუ წუ ნა ვას 
დად გ მა

1948
ჯ. ვერ დი. „ტრავიატა“. მ. კვა ლი აშ ვი ლის დად გ მა

1949
აკ. ან დ რი აშ ვი ლი. „ლაშქარა“. ა. წუ წუ ნა ვას დად გ მა 
პ. ჩა ი კოვ ს კი. „მაზეპა“. მ. კვა ლი აშ ვი ლის დად გ მა 
ა. ბა ლან ჩი ვა ძე. „მზია“. მ. კვა ლი აშ ვი ლის დად გ მა

1950
ედ. ნაპ რავ ნი კი. „დუბროვსკი“. მ.კვა ლი აშ ვი ლის დად გ მა
ჯ. ვერ დი. „ოტელო“. დად გ მა არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა
პ. ჩა ი კოვ ს კი. „ევგენი ონე გი ნი“. გ. ღვი ნი აშ ვი ლის დად გ მა
პ. ჩა ი კოვ ს კი. „პიკის ქა ლი“. მ. კვა ლი აშ ვი ლის დად გ მა

1951
ჯ. რო სი ნი. „სევილიელი და ლა ქი“. გ. გე ლო ვა ნის დად გ მა
რ. გლი ე რი. „წითელი ყა ყა ჩო“. ზ. კი კა ლე იშ ვი ლის დად გ მა
ჯ. ვერ დი. „აიდა“. ა. წუ წუ ნა ვას დად გ მა

1952
პ. ჩა ი კოვ ს კი. „ქოშები“. მ. კვა ლი აშ ვი ლის დად გ მა

1953
ლ. დე ლი ბი. „ლაკმე“. მ. კვა ლი აშ ვი ლის დად გ მა

1954
პ. ჩა ი კოვ ს კი. „გედის ტბა“. ვ. ჭა ბუ კი ა ნის დად გ მა

1955
პ. ჩა ი კოვ ს კი. „მაკნატუნა“. ვ. ჭა ბუ კი ა ნის დად გ მა

1956
ს. რახ მა ნი ნო ვი. „ალეკო“. დად გ მა არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა

1957
პ. ჩა ი კოვ ს კი. „ორლეანელი ქალ წუ ლი“. მ. კვა ლი აშ ვი ლის დად გ მა
დ. თო რა ძე. „ჩრდილოეთის პა ტარ ძა ლი“. დად გ მა არ გან ხორ ცი
ე ლე ბუ ლა

1959
ე. სუ ხო ნი. „მორევი“. მ. კვა ლი აშ ვი ლის დად გ მა
პ. ჩა ი კოვ ს კი. „მძინარე მზე თუ ნა ხა ვი“. ვ. ჭა ბუ კი ა ნის დად გ მა
რ. ლე ონ კა ვა ლო. „ჯამბაზები“. მ. კვა ლი აშ ვი ლის დად გ მა
ჯ. ვერ დი. „ერნანი“. დად გ მა არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა
ჯ. ვერ დი. „რიგოლეტო“. დადგმა არ განხორციელდა

1961
შ. მშვე ლი ძე. „დიდოსტატის მარ ჯ ვე ნა“. ვ. ტაბ ლი აშ ვი ლის დად გ მა
ი. გე ჯა ძე. „განთიადი“. ვ. ტაბ ლი აშ ვი ლის დად გ მა

1962
დე ფა ლა. „ცეცხლის ცეკ ვა“. ვ. ჭა ბუ კი ა ნის დად გ მა
მ. რა ვე ლი. „ბოლერო“. ვ. ჭა ბუ კი ა ნის დად გ მა

1963
ლ. მინ კუ სი. „დონ კი ხო ტი“. ვ. ჭა ბუ კი ა ნის დად გ მა
გ. დო ნი ცე ტი. „ლუჩია დი ლა მერ მუ რი“. ჯ. ან ჯა ფა რი ძის დად გ მა

1966
მ. მუ სორ გ ს კი. „ბორის გო დუ ნო ვი“. ლ. მი ხა ი ლო ვის დად გ მა
შ. მშვე ლი ძე. „ამბავი ტა რი ე ლი სა“. გ. მე ლი ვას დად გ მა

1967
ა. შა ვერ ზაშ ვი ლი. „ახალ ნა პირ ზე“. გ. მე ლი ვას დად გ მა

1968
ჟ. ბი ზე. „კარმენი“. დ. სმო ლი ჩის დად გ მა

ქუთაისისოპერისადაბალეტისთეატრი

1969
მ. ბა ლან ჩი ვა ძე. „დარეჯან ცბი ე რი“. გ. გა ჩე ჩი ლა ძის დად გ მა

1972
პ. ჩა ი კოვ ს კი. „ევგენი ონე გი ნი“. გ. გა ჩე ჩი ლა ძის დად გ მა

ი.სარაჯიშვილისსახელობისთბილისის
სახელმწიფოკონსერვატორიისსაოპეროსტუდია

1954
პ. ჩა ი კოვ ს კი. „ევგენი ონე გი ნი“. მ. კვა ლი აშ ვი ლის დად გ მა

თბილისისს.შაუმიანისსახ.სომხურიდრამატული
თეატრი

1970
ა. ან ტო ნო ვი. „მინდა კნე ი ნა გავ ხ დე“. მ. გი ჟიმ ყ რე ლის დად გ მა

ჭიათურისა.წერეთლისსახ.სახელმწიფოდრამატული
თეატრი

1971
გ. ხუ ხაშ ვი ლი. „მოსამართლე“. ო. ალექ სიშ ვი ლის დად გ მა
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1911 
Karlo Kukuladze was born in Tbilisi. 

1922-1926
Studied at the M. Toidze Art School. 

1927-31
Studied at the Tbilisi Academy of Arts.

1929
Worked as a volunteer in the Georgian National Opera and 
Ballet Theater.

1931-1934
Painter in the Georgian National Opera and Ballet Theater.

1933-34
Main painter of the Tbilisi Azerbaijani Drama Theater.

1934-36
Volunteer in the Moscow Grand Theater.

1938-42
Painter in the Moscow Grand Theater.

1941-45
Participated in World War II.

1945
Painter in the Moscow Grand Theater.

1946
Production Designer in the Georgian National Opera and Ballet 
Theater.

1947-77
Main painter of the Georgian National Opera and Ballet Theater.

1958
Participated in the Georgian Culture Decade of Moscow. 

1965-70
Lecturer in the Decorative Arts Faculty of the Shota Rustaveli 
Theater and Film State University. 

1974
Held a personal exhibition in the ‘Blue Gallery’.

1982
Held a personal exhibition in the A. Khorava Art Workers 
House.

1980 
Died and was buried in Tbilisi-Saburtalo cemetery. 

CertificatesandAwards:

1939
Received a government certificate and a gold badge in the 
New York exhibition ‘World’s Resorts’. 

1951
Received an honorary title of the Georgian SSR ‘Honored 
Artist’. 

1957
Received honorary diplomas for brilliant work in the Georgian 
Opera and Ballet Theater and for his active leadership of the 
workers’ newspaper. 

1958
Received an honorary certificate for the leadership of Batumi 
Military Garrison. 

1967
Received an honorary certificate for his dignitary activities. 

1971
Received an honorary certificate for the preparation and active 
participation in the 50th anniversary event celebrating the 
creation of the Georgian Communist Party. 

1975
Received an honorary diploma for the 30th anniversary of 
World War II. 

PerformancesstagedintheGeorgianNational
OperaandBalletTheaterandpaintedbyKarlo
Kukuladze

1946
A. Kereselidze. ‘Bashi-Achuki’ staged by M. Kvaliashvili. 

1947
D. Arakishvili. ‘Legend of Shota Rustaveli’ staged by A. Tsutsunava.
 
1948
G. Verdi. ‘La traviata’ staged by M. Kvaliashvili. 

1949
A. Andriashvili. ‘Lashkara’ staged by A. Tsutsunava. 
P. Tchaikovsky. ‘Mazepa’ staged by M. Kvaliashvili.
A. Balanchivadze. ‘Mzia’ staged by M. Kvaliashvili. 

1950
E. Napravnik. ‘Dubrovsky’ staged by M. Kvaliashvili.
G. Verdi. ‘Othello’. The opera was not realized.
P. Tchaikovsky. ‘Eugene Onegin’ staged by G. Ghviniashvili. 
P. Tchaikovsky. ‘The Queen of Spades’ staged by M. Kvaliashvili. 

1951
G. Rossini. ‘The Barber of Seville’ staged by G. Gelovani.
R. Gliere. ‘The Red Poppy’ staged by Z. Kikaleishvili.
G. Verdi. ‘Aida’ staged by A. Tsutsunava.

1952
P. Tchaikovsky. ‘The Slippers’ staged by M. Kvaliashvili. 

1953
L. Delibes. ‘Lakme’ staged by M. Kvaliashvili.

1954
P. Tchaikovsky. ‘Swan Lake’ staged by V. Chabukiani. 

1955
P. Tchaikovsky. ‘The Nutcracker’ staged by V. Chabukiani. 

1956
S. Rachmaninoff. ‘Aleko’. The opera was not realized.
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1957
P. Tchaikovsky. ‘The Maid of Orleans’ staged by M. Kvaliashvili. 
D. Toradze. ‘Bride of the North’. The opera was not realized.

1959
E. Suchon. ‘Krutnava’ (The Whirlpool) staged by M. Kvaliashvili. 
P. Tchaikovsky. ‘Sleeping Beauty’ staged by V. Chabukiani.
R. Leoncavallo. ‘I Pagliacci’ (The Clowns) staged by M. Kvaliashvili.
G. Verdi. ‘Ernani’. The opera was not realized. 
G. Verdi. ‘Rigoletto’. The opera was not realized.

1961
Sh. Mshvelidze. ‘The Right Hand of the Grand Master’ staged 
by B. Tabliashvili. 
I. Gejadze. ‘Dayspring’ staged by V. Tabliashvili. 

1962
M. De Falla. ‘Ritual Fire Dance’ staged by V. Chabukiani. 
M. Ravel. ‘Bolero’ staged by V. Chabukiani. 

1963
L. Minkus. ‘Don Quixote’ staged by V. Chabukiani
G. Donizetti. ‘Lucia di Lammermoor’ staged by J. Anjaparidze. 

1966
M. Mussorgsky. ‘Boris Godunov’ staged by L. Mikhailov. 
Sh. Mshvelidze. ‘The Story of Tariel’ staged by G. Meliva. 

1967
A. Shaverzashvili. ‘At a New Shore’ staged by G. Meliva.

1968
G. Bizet. ‘Carmen’ staged by D. Smolych. 

KutaisiOperaandBalletTheater

1969
M. Balanchivadze. ‘Darejan the Wily’ staged by 
G. Gachechiladze. 

1972
P. Tchaikovsky. ‘Eugene Onegin’ staged by G. Gachechiladze. 

I.SarajishviliTbilisiStateConservatoryOpera
Studio

1954
P. Tchaikovsky. ‘Eugene Onegin’ staged by M. Kvaliashvili. 

I.ShaumianiTbilisiArmenianDramaTheater

1970
A. Antonov. ‘I would like to become a Madam’ staged by
M. Gijimkreli. 

A.TsereteliChiaturaStateDramaTheater

1971
G. Khukhashvili. ‘A Judge’ staged by O. Aleksishvili. 
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