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რედაქტორისაგან

2017 წელს გა მო ჩე ნი ლი ქარ თ ვე ლი მხატ ვ რის პეტ რე ოცხე ლის და ბა დე ბი დან 110 და 
 გარ დაცვალე ბი დან 80 წე ლი შეს რულ და. სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლე ამ თა რი ღებს  მხატ ვ რის 
მოღ ვა წე ო ბი სად მი მიძღ ვ ნი ლი წი ნამ დე ბა რე გა მო ცე მით ხვდე ბა. პეტ რე ოცხე ლის შე მოქ მე დე ბას 
 სხვა დას ხ ვა დროს არა ერ თი გა მო ფე ნა მი ეძღ ვ ნა. ბო ლო ათ წ ლე ულ ში და ი ბეჭ და მი სი ნა მუ შევ რე ბის 
კა ტა ლო გე ბი, გა მოქ ვეყ ნ და სა ინ ტე რე სო პუბ ლი კა ცი ე ბი და სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მე ბი. 

სა ი უ ბი ლე ოდ ჩვე ნი მი ზა ნი იყო პეტ რე ოცხე ლის შე მოქ მე დე ბის თაყ ვა ნის მ ცემ ლე ბის თ ვის ახა ლი, 
მა ნამ დე უც ნო ბი, არც თუ ისე აფი ში რე ბუ ლი და ასე ვე ნაკ ლე ბად გა მომ ზე უ რე ბუ ლი ნა მუ შევ რე ბი 
 შეგ ვე თა ვა ზე ბი ნა.

პეტ რე ოცხე ლის საქ ვეყ ნოდ გან თ ქ მუ ლი ეს კი ზე ბის დი დი ნა წი ლი მუ ყა ო ზე დაკ რუ ლი (სავარაუდოდ, 
მხატ ვ რის სი ცოცხ ლე ში ვე) ან პას პარ ტუს (Passe-partout) ჩარ ჩო ებ ქ ვეშ  მოქ ცე უ ლი იყო. აქე დან 
 გა მომ დი ნა რე, არ ჩან და რა ხდე ბო და მუ ყა ოს ჩარ ჩო სა თუ პას პარ ტუს უკა ნა გვერ დებ ზე. თი ბი სი 
 ბან კის მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა რეს ტავ რა ცი ის პრო ცეს მა მო ითხო ვა ნა მუ შევ რე ბის  ძვე ლი 
 სა ფუძ ვ ლი დან მოხ ს ნა და სწო რედ მა შინ გა ირ კ ვა, რომ ხელ მოკ ლე შე მოქ მე დი სა ხა ტავ მა სა ლას 
 მაქ სი მა ლუ რად იყე ნებ და. ძი რი თად ეს კიზს უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში სა მუ შაო ჩა ნა ხა ტის მე ო რე  გვერ დ ზე 
ქმნი და, შემ დეგ მას ე.წ. "გაფუჭებული" მხრი დან მუ ყა ო ზე ამაგ რებ და და ასე წა რად გენ და  თე ატ რ ში, 
 ამ დე ნად, ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო მოვ ლე ნა, რა საც შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სი ჰქვი ა, 
 ათე უ ლო ბით წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ძი რი თა დი ეს კი ზე ბის უკა ნა მხა რეს იყო და მა ლუ ლი.

წი ნამ დე ბა რე კა ტა ლო გი სწო რედ ამ ძვირ ფას მა სა ლას გთა ვა ზობთ. აქ ვე პირ ვე ლად იბეჭ დე ბა 
 სა არ ქი ვო მა სა ლის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვართ, და ინ ტე რე სე ბუ ლი მკითხ ვე ლი 
 კა ტა ლო გის გვერ დებ ზე ბევრ სა ყუ რადღე ბო, აქამ დე უც ნობ დე ტალს იხი ლავს პეტ რე ოცხე ლის გან ვ ლი
ლი ცხოვ რე ბი სა და შე მოქ მე დე ბის შე სა ხებ.

ირინა მოისწრაფიშვილი
ხელოვნების სასახლის ფონდების მთავარი მცველი

From the Editor

110 years have passed since the birth, and 80 years since the death of eminent Georgian painter – Petre Otskheli. 
The Art Palace of Georgia meets this date with the present edition dedicated to the artist’s work. Along with 
exhibitions, numerous chronological catalogues, fascinating publications and scientific works have expressed the 
importance of the artist’s legacy. 

The aim of the project is to reveal freshly discovered, previously unknown and lesser known works of the painter. 
One interesting fact in particular helped us to implement our plan: for the celebration year, with the financial support 
of  TBC Bank, restorers at the Art Palace began to work on a number of almost-forgotten works by Petre Otskheli. 
The restoration process brought unexpected results and brilliant new discoveries. We were surprised to find a number 
of sketches, which gave us a more detailed glimpse in to the artist’s mindset, and his process of embodying his ideas 
and creating theatrical heroes, story or stage decoration.  The reader will most likely have a logical question in mind 
now: how can restoration reveal new works? Let me answer, then: a large portion of Otskheli's sketches were attached 
to cardboard (presumably during the life of the artist) or were hidden under the passe-partout. Therefore, what was 
hidden on the back of the cardboard frame or the passe-partout was not previously visible. The restoration process 
demanded the removal of the works from the old grounds, and it was then revealed that the drawing material had 
been used to full extent by the indigent painter. In most cases, the main sketches were made on the reverse side of 
the working paper, while the ‘spoiled’ side was attached to the cardboard and finally presented in the theatre. So, 
one of the most interesting events, what is called the creative process, had been hidden behind the main sketches for 
decades.

This catalogue presents these unique sketches by Petre Otskheli. We believe, the reader will discover interesting, 
new and important information from the life and work of the painter.

Irina Moistsrapishvili
Chief Curator of Depositories
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პეტ რე ოცხე ლის და ბა დე ბი დან 110 წლის იუბი ლე სად მი მიძღ ვ ნილ კა ტა ლოგ ში შე ვი ტა ნეთ მხატ ვ რის ისე თი ნა მუ შევ რე
ბი, რომ ლე ბიც დღემ დე არ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლა ან ნაკ ლე ბად იც ნობს ფარ თო სა ზო გა დო ე ბა. ჩა ნა ხა ტე ბის უმე ტე სო ბა ათე უ ლი 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მუ ყა ოს პას პარ ტუს ქვეშ "ემალებოდა" დღის სი ნათ ლეს,

ამ საინტერესო ესკიზების გამოვლენას ერთმა ფაქტმა შეუწყო ხელი. კერძოდ, საიუბილეოდ ხელოვნების სასახლის 
რესტავრატორებმა, თიბისი ბანკის დაფინანსებით, მხატვრის თითქმის მივიწყებული ნამუშევრების რესტავრაცია დაიწყეს. 
მხატვრის უდავოდ დიდი მნიშვნელობის კულტურულ მემკვიდრეობას ხომ შექმნის დღიდან არ შეხებია რესტავრატორის 
ხელი, რამაც ცხადია სავალალოდ იმოქმედა მისი შედევრების მდგომარეობაზე.

რესტავრაციის პროცესმა მოულოდნელი შედეგებისა თუ აღმოჩენათა წინაშე დაგვაყენა, ჩვენდა გასაოცრად გამოვლინდა 
პეტრე ოცხელის არაერთი ახალი, დღემდე უცნობი სამუშაო ესკიზი. ახალმა ნამუშევრებმა საშუალება მოგვცა უფრო 
დეტალურად დაგვენახა მხატვრის განვლილი შემოქმედებითი გზა, გავყოლოდით მისი ფიქრისა და ახალი ნაწარმოების 
შექმნის პროცესს, მისი სასწაულმოქმედი ფუნჯის თითოეულ მონახაზს, - როცა ის ქმნიდა, იწუნებდა, ცვლიდა და ხელახლა 
ბადებდა ამა თუ იმ თეატრალურ გმირს, სიუჟეტს, სცენას. ამ ახლად გამოვლენილმა ნამუშევრებმა მთელი სისრულით 
წარმოაჩინა ისეთი ცნობილი თეატრალური თუ კინოესკიზის შექმნის შემოქმედებითი პროცესი, როგორებიც არის: 
ფრიდრიხ შილერის "ყაჩაღები", პერსი ბიში შელის "ბეატრიჩე ჩენჩი", კარლო კალაძის "ხატიჯე", ლეო ესაკიას "ფრთოსანი 
მღებავი" და სხვ. ორმაგად სასიხარულოა, რომ ცნობილთან ერთად რესტავრაციის პროცესმა მოგვცა სრულიად ახალი, 
ფართო საზოგადოებისთვის დღემდე უცნობი ნამუშევრები. მაგალითისთვის, გამოირკვა, რომ პეტრე ოცხელი მუშაობდა 
შოთა რუსთაველის "ვეფხისტყაოსნის" თემაზე.

 მარ თა ლია  ახლადგამოვლენილი ესკიზების დი დი ნა წი ლი და უს რუ ლე ბე ლი ა, თუმ ცა ამ და უმ თავ რე ბელ, მაგ რამ ამას
თა ნა ვე დი დი ოს ტა ტო ბით შექ მ ნილ გრა ფი კულ მო ნა ხა ზებ ში ყვე ლა ზე მე ტად იგ რ ძ ნო ბა მხატ ვ რის თა ვი სუ ფა ლი ნე ბა და 
აზ როვ ნე ბის უკი დე გა ნო თვალ სა წი ე რი. დღემ დე პეტ რე ოცხე ლის ერ თა დერ თი ანი მა ლის ტუ რი ნა ხა ტი "ბაყაყი" იყო ცნო ბი
ლი, თუმ ცა სა ი უ ბი ლე ოდ ამ ჟან რის კი დევ ერ თი სა ხა სი ა თო ნა მუ შე ვა რი "ცხენი" (გვ. 5) გა მოვ ლინ და. ყალ ყ ზე შემ დ გა რი 
ბე და უ რი თით ქოს ბრძო ლის ქარ ცეცხ ლ შია გახ ვე უ ლი და გა სა ო ცა რი პლას ტი კით ატყ ვე ვებს მნახ ველს.

ცხენი. ეტიუდი.
ქაღალდი, ფანქარი
32,5X22,4
Horse, study
Paper, pencil

თავისუფალი ნების მხატვარი Free Thinking Artist

In the catalogue dedicated to the 110th anniversary of the birth of Petre Otskheli, we present a number of unknown 
works by the painter, never before published, or those which are lesser-known to society. For decades, these works 
were hidden on the back of well-known sketches and while most of the discovered sketches are unfinished, they still 
demonstrate the great graphical drafts created by the master of line, perfectly expressing the freedom and boundless 
mindset of Otskheli.

In past times, society was aware of only one animalistic painting by Petre Otskheli (Frog), yet the restoration 
process revealed another Otskheli’s outstanding thoroughbred (horse) captures the viewer’s eye with its spectacular 
plasticity.



Free Thinking Artist
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ესკიზი ბარელიეფისთვის
ქაღალდი, ფანქარი
32,5X28,5
Sketch for Bas-relief 
Paper, pencil
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ცეცხლთან. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, 
13X13
At the Fire, study
Paper, pencil, water-colour
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თავისუფალი ჩანახატი
ქაღალდი, ფანქარი
12X15
Free Sketch
Paper, pencil

დახ ვ რე ტამ დე რამ დე ნი მე თვით ად რე პეტ რე ოცხე ლი წერ და: "... თუ შე საძ
ლე ბე ლია მოს კო ვის ყვე ლა ავე ჯის მა ღა ზი ის გავ სე ბა სტან დარ ტუ ლი ავე ჯით, 
ყოვ ლად შე უძ ლე ბე ლია ვსე ვო ლოდ მე ი ერ ხოლ დის, ნი კა ლაი ოხ ლოპ კო ვის, 
ალექ სანდრ ტა ი რო ვი სა და სხვა თა თე ატ რე ბის ერ თ ნა ი რი ტი პის რე ა ლის ტურ 
თე ატ რად გა დაქ ცე ვა. კი დევ უფ რო ად ვი ლია ყვე ლა თე ატ რის გა რეკ ვა და მხო
ლოდ ერ თი, მოს კო ვის სამ ხატ ვ რო თე ატ რის და ტო ვე ბა აურაცხე ლი ფი ლი ა ლე
ბი თა და მა თი მა ყუ რებ ლი სათ ვის ერ თი ა ნი მხატ ვ რუ ლი გე მოვ ნე ბის ჩა ნერ გ ვა, 
ავე ჯის ყვე ლა მა ღა ზი ის უნი ფი ცი რე ბუ ლი ავე ჯით გავ სე ბის მსგავ სად " .  ცხა დი ა, 
ამ სიტყ ვე ბის ავ ტო რი 1937 წლის საბ ჭო თა სა ზო გა დო ე ბა ში მარ თ ლაც თეთ რი 
ყვა ვი ვით იქ ნე ბო და. 

მი სი  თა ვი სუ ფა ლი ნე ბა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე კარ გად ქა ღალ დ ზე გად მო ტა
ნილ ეს კი ზებ ში იგ რ ძ ნო ბო და, ჭეშ მა რი ტად ხე ლოვ ნე ბის მოყ ვა რულთ აღაფ რ თო
ვა ნებ და, საბ ჭო თა რე ა ლიზ მის მფარ ველთ კი აფო რი ა ქებ და. სწო რედ ამი ტომ 
სა მარ თ ლი ა ნად აღ ნიშ ნავ ს  მ წე რა ლი კო ტე ჯან დი ე რი: "პეტრე ოცხელ მა რა დი
კა ლუ რი გარ და ტე ხა მო ახ დი ნა ქარ თულ მხატ ვ რულ აზ როვ ნე ბა ში. სამ წუ ხა როდ, 
ამ სი ახ ლეს ქარ თულ მხატ ვ რო ბა ში ადეკ ვა ტუ რი გაგ რ ძე ლე ბა არ მოჰ ყო ლი ა. 
რა გა საკ ვი რი ა, რომ მი სი მხატ ვ რუ ლი კრე დო და შე მოქ მე დე ბი თი ნო ვა ცი ე ბი 
მი უ ღე ბე ლი აღ მოჩ ნ და იმ დ რო ინ დე ლი ბოლ შე ვი კუ რი ერ თ პარ ტი უ ლი ტო ტა ლი
ტა რიზ მი სათ ვის. პეტ რე ოცხე ლის თ ვის კი მი უ ღე ბე ლი იყო ერ თ ფე როვ ნე ბა, ერ
თაზ როვ ნე ბა და მით უმე ტეს, იდე ო ლო გი უ რი და ეს თე ტი კუ რი დიქ ტა ტი". 

Several months before execution, Petre Otskheli wrote: "…If all the 
furniture stores in Moscow can be supplied with standard pieces of furniture, 
it is impossible to turn the theatres of Vsevolod Meyerhold, Nikolay 
Okhlopkov and Alexander Tairov into a singletype of realistic theatre"…
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ქალი ყვავილით. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
28,5X15,5
Woman with Flower
Paper, pencil

მოცეკვავე ქალი
ქაღალდი, ფანქარი
1928. 22X14
Dancing Woman
Paper, pencil





პეტ რე ოცხე ლის თა ვი სუ ფა ლი ნე ბა იგ რ ძ
ნო ბა ყვე ლა ფერ ში, იქ ნე ბა ეს თე ატ რა ლუ რი 
დე კო რა ცი ა, ავ ტო პორ ტ რე ტი თუ შიშ ვე ლი ფი
გუ რა. ამ შემ თხ ვე ვა ში სა ინ ტე რე სოა კოს ტი უ მის 
ეს კი ზი მსა ხი ობ ნა ტო ვაჩ ნა ძი სათ ვის (გვ. 13).
ნამუშევარი ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლეს კი ნო რე ჟი
სორ მა ელ დარ შენ გე ლა ი ამ გა დას ცა. საბ ჭო თა 
მუნ ჯი კი ნოს ვარ ს კ ვ ლა ვი სათ ვის მხატ ვარ მა 
სრუ ლი ად არა საბ ჭო უ რი, უფ რო სწო რად, არა
პარ ტი უ ლი სა მო სი შექ მ ნა. ნა ტო ვაჩ ნა ძის კოს
ტი უ მი ფორ მი თა და მო დე ლი რე ბის მა ნე რით 
XX სა უ კუ ნის პირ ვე ლი მე ოთხე დის მსოფ ლიო 
მო დის სა უ კე თე სო წარ მო მად გენ ლის, პა რი ზე
ლი დი ზა ი ნე რის პოლ პუ ა რეს (Paul Poiret) ნა
მუ შე ვარს ჰგავს. ნა ტო ვაჩ ნა ძის ამ კოს ტი უ მის 
მსგავსს მა შინ დელ მსოფ ლი ო ში იც  ვამ და ირენ 
ფენ ვი კი (Irene Fenwick), რო მე ლიც მუნ ჯი კი
ნო სა და თე ატ რის ვარ ს კ ვ ლა ვი იყო.

The free mind of Petre Otskheli is 
conspicuous as much in stage decoration 
as in self-portraits and nude figures. It is 
interesting that for the star of the Soviet 
silent movie, Nato Vachnadze, the painter 
created a completely anti-Soviet costume 
sketch (p.13) that by its shape and style 
appeared like adress created by Paul Poiret - 
leading 20th century French fashion designer 
and master couturier. In addition, American 
stage and silent film star Irene Fenwick also 
wore that same style of dress.

ნატო ვაჩნაძის კოსტიუმის ესკიზი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
22X16
Sketch for Nato Vachnadze’s 
Costume
Paper, pencil, water-colour



ქალი, ჩანახატი. დეტალი
ქაღალდი, ფანქარი
17X25
Study of a Woman. Detail
Paper, pencil
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მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი
ქაღალდი, ფანქარი
31X22
Sketch of Man’s Costume
Paper, pencil
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ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
27X24
Study
Paper, pencil, water-colour

მამაკაცები. ჩანახატი
ქაღალდი, ფანქარი
17,2X25
Sketch of Men
Paper, pencil
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კაფე. დეკორაციის ესკიზი
ქაღალდი, აკვარელი
35X16
Decoration Sketch 'cafe'
Paper, water-colour

ეტიუდი
ქაღალდი, ტუში
43,8X32
Study
Paper, ink



- 20 -

ადამიანის სხეულის ხელოვნება Art of the Human Body
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Art of the Human Body
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თამარ აბაკელია 
დიონისეს ქეიფი
ქაღალდი, ფანქარი
1925. 14X20
Tamar Abakelia
Bacchanalia
Paper, pencil

მამაკაცის ფიგურები
ქაღალდი, ფანქარი
22,8X15,8
Bodies of Men
Paper, pencil
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მამაკაცის ფიგურა
ქაღალდი, ფანქარი
17,2X22,8
Body of a Man 
Paper, pencil

მამაკაცი. ეტიუდი (დეტალი)
ქაღალდი, ფანქარი
28X27,8
A Man. Study. Detail
Paper, pencil



- 26 -

ქალები. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
20X16
Women. Study
Paper, pencil
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ქალები. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
14X8
Women. Study
Paper, pencil



პეტ რე ოცხე ლი ალ ბათ ყვე ლა ზე უფ რო  ოს ტა ტუ რად ადა მი ა ნის სხე ულს გად მოს ცემ ს . მის მი ერ ქა ღალ დ ზე გად მო ტა ნი
ლი სი შიშ ვ ლე გაჟ ღენ თი ლია ერ თი მხრივ გრა ცი ო ზუ ლი პლას ტი კით და ამას თა ნა ვე იგავ მი უწ ვ დო მე ლი ერო ტიზ მით.

XX სა უ კუ ნის ქარ თ ველ მხატ ვ რებს შო რის ოცხე ლის შიშ ვე ლი ფი გუ რე ბია ყვე ლა ზე ვნე ბი ა ნი. სა ყუ რადღე ბოა ის გა რე მო ე
ბა, რომ ამა ვე სა უ კუ ნის 20-იანი წლე ბი დან ახალ გაზ რ და ქარ თ ველ მხატ ვარ თა შო რის აშ კა რაა შიშ ვე ლი ფი გუ რე ბის, ერო
ტი კუ ლი სცე ნე ბის ხატ ვის ტენ დენ ცია (შალვა ქი ქო ძე, "ქალაქი" 1920 წე ლი; ლა დო გუ დი აშ ვი ლი, "ნატურა", 1920 წელი). 

ამ პე რი ოდ ში ქარ თულ მხატ ვ რო ბა ში ვხე დავთ იმას, რაც XIV-XVI სა უ კუ ნე ე ბის იტა ლი ა ში და იწყო და შემ დეგ მთელ ევ
რო პა ში გავ რ ცელ და. ეს არის "აღორძინება" ანუ გაღ ვი ვე ბუ ლი ინ ტე რე სი ან ტი კუ რი კულ ტუ რი სად მი და მი სი "ხელახალი 
და ბა დე ბა" .  სა ქარ თ ვე ლოს თავ ზე დატ რი ა ლე ბულ მა ის ტო რი ულ მა ქარ ტე ხი ლებ მა (მონღოლთა შე მო სე ვე ბი, ოს მალ თა 
ლაშ ქ რო ბე ბი, ლე კი ა ნო ბა და ა.შ.) ეროვ ნულ მხატ ვ რო ბას ევ რო პუ ლი აღორ ძი ნე ბის გზით სი ა რუ ლის სა შუ ა ლე ბა არ მის ცა. 
შუა სა უ კუ ნე ე ბის სა ქარ თ ვე ლო ში ხშირ შემ თხ ვე ვა ში არა თუ შე მოქ მე დე ბის გან ვი თა რე ბა ზე, არა მედ სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის, 
რო გორც დარ გის ფი ზი კუ რი გა დარ ჩე ნის თ ვის იბ რ ძოდ ნენ. ამ დე ნად, საკ მა ოდ გვი ან, მაგ რამ მა ინც ქარ თ ვე ლი მხატ ვ რე ბი 
XX სა უ კუ ნის 20-იან წლებ ში მი უბ რუნ დ ნენ აღორ ძი ნე ბის ერ თ -ერთ მთა ვარ თე მას - ან ტი კურ კულ ტუ რას და ამ კულ ტუ რა ში 
გაღ ვი ვე ბულ, გან სა კუთ რე ბით წარ მო ჩე ნილ მშვე ნი ე რი სხე უ ლის თე მა ს ა და მი ა ნი სას . ი მას, რომ სამ ყა როს ცენ ტ რი ან ტ რო
პოს -ია (ბერძნულად, ადა მი ა ნი), და რომ ადა მი ა ნი და აქე დან გა მომ დი ნა რე მი სი სხე უ ლი თა ვად სრულ ყო ფი ლე ბა ა. ეს 
ტენ დენ ცია აშ კა რად იგ რ ძ ნო ბა XX სა უ კუ ნის 20-იან წლებ ში პეტ რე ოცხე ლის მი ერ შექ მ ნი ლი შიშ ვე ლი ფი გუ რე ბის სე რი ა ში: 
ხი ლით და ხუნ ძ ლუ ლი ხის ქვეშ მდგა რი მი სი ნა ხევ რად შიშ ვე ლი კოლ მე ურ ნე ე ბი (გვ. 22) სა ოც რად ჰგვა ნან თა მარ აბა კე
ლი ას მი ერ 1924 წელს და ხა ტუ ლი "ღვინის ზე ი მის" (გვ. 23) გო გო- ბი ჭებ ს . ა ბა კე ლი ა სე ულ ყურ ძ ნის მტევ ნე ბით თავ დამ შ ვე
ნე ბუ ლი ბა ხუ სე ბი და ოცხე ლის "კოლმეურნეები" ერ თ ნა ი რი ერო ტი კუ ლი ვნე ბი თა და ან ტი კუ რი სი თა მა მით ატყ ვე ვე ბენ მა
ყუ რებ ლის მზე რას. სამ წუ ხა როდ, "ქართული აღორ ძი ნე ბის" ამ ეპო ქა საც დიდ ხანს არ ეწე რა სი ცოცხ ლე.  შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
იგი და ბა დე ბის თა ნა ვე სოც რე ა ლიზ მის გა უ საძ ლი სი წნე ხის ქვეშ მოს პეს. ამ დე ნად, პეტ რე ოცხე ლის შიშ ვე ლი ფი გუ რე ბის 
სე რი ას, რო მელ თა უმე ტე სო ბა და უმ თავ რე ბე ლი ეს კი ზე ბის სა ხით შე მორ ჩა, უდი დე სი კულ ტუ რუ ლი და ის ტო რი უ ლი მნიშ ვ
ნე ლო ბა უნ და მი ე ნი ჭოს.



It can be said that Petre Otskheli masterfully represented the human body. Nudity in his paintings is, on the one 
hand, saturated with gracious plasticity, and on the other hand with untouched eroticism. Among the Georgian 
artists of the 20th century, the nude figures of Otskheli are the most passionate. 

The tendency to draw nude figures and erotic scenes (Shalva Kikodze ‘City’ 1920; Lado Gudiashvili ‘Model’ 1920) 
appeared among young Georgian artists in the 20th century. In this period, in Georgian painting, we see the process 
that in Italy began in the XIV-XVI centuries and spread throughout Europe. This is ‘Renaissance’; an intensified 
interest towards antique culture.

Historical events such as Mongol invasions and wars with the Ottomans and Lezghins did not permit national art 
to go the way of the European Renaissance; artists struggled not for the development of their proficiency, but for the 
survival of fine art. Consequently, later, but still in the 1920S, Georgian artists turned to one of the main themes of 
the renaissance - the antique culture and expression of the beauty of the human body. The notion that ‘Anthropos’ 
(in Greek, human) was the centre of the universe and his body was perfection, is evidently shown in a series of nude 
figures created by Petre Otskheli in the 1920s. His partly naked farmers standing under a fruit-bearing tree (p.22) 
are very similar to the boys and girls in the painting ‘Wine Festival’ depicted by Tamar Abakelia in 1924 (p.23). The 
characters of both painters capture the viewer’s eye with the same erotic passion.

Unfortunately, the era of the ‘Georgian renaissance’ did not last long, as, from the very beginning it was put 
under the crushing pressure of Social Realism. Thus, Otskheli’s series of nudes, most of which remain in the form of 
unfinished sketches, must be given the greatest cultural and historical importance.
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ეტიუდები პანოსთვის
ქაღალდი, ფანქარი
1931. 20X16
Studys for Paneau
Paper, pencil





ქალი. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
22X16
A Woman. Study
Paper, pencil

მამაკაცი. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
22X16
A Man. Study
Paper, pencil
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ეტიუდი ბარელიეფისთვის
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
28,7X39
Study for Bas-relief
Paper, pencil, water-colour





მოცეკვავე მამაკაცი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1928. 22,5X11,5
Dancing Man
Paper, pencil, water-colour
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პეტ რე ოცხე ლის სულ რამ დე ნი მე ზე თის ნა მუ შე ვა რი შე მორ ჩა, ისიც სტუ დენ ტო ბის პე რი ო დი სა.  მ ხატ ვ რის ამ ტი ლო ებ ში 
ასა ხუ ლია სას წავ ლო პრო ცე სის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი თე მა ტი კა: ნა ტუ რა, პორ ტ რე ტი, ნა ტურ მორ ტი. . .  თუმ ცა ტი ლო ზე 
შეს რუ ლე ბულ ნა მუ შე ვარ თა გან გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღე ბოა ერ თი ნა ხა ტი . ი გი ბო ლომ დე არაა იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი 
და დღემ დე და ვას იწ ვევს, გა მოთ ქ მუ ლია მო საზ რე ბა, რომ ეს პეტ რე ოცხე ლის ავ ტო პორ ტ რე ტია (გვ. 41). შე და რე ბი სათ
ვის აღ ნიშ ნულ კა ტა ლოგ ში წარ მოდ გე ნი ლია მხატ ვ რის ცნო ბი ლი ავ ტო პორ ტ რე ტიც (გვ. 40). ზე და პი რუ ლი დაკ ვირ ვე ბა 
ცხად ყოფს, რომ აქ იდენ ტუ რი ადა მი ა ნე ბი არ არი ან წარ მოდ გე ნილ ნი, თუმ ცა ვერც იმას ვიტყ ვით, რომ ისი ნი რა ღა ცით 
არ ჰგვა ნან ერ თ მა ნეთს. ფიქ რი სა და ეჭ ვის სა ფუძ ველ ტო ვებს იდენ ტი ფი ცი რე ბულ ავ ტო პორ ტ რეტ ზე (გვ. 40) მხატ ვ რი სე უ
ლი რუ სუ ლი მი ნა წე რი: "არ ვარ გა, არ ვარ გა! და ე, იყოს უვარ გი სი!" იქ ნებ ის, რაც პეტ რე ოცხელს, ცხა დად არ მოს წონ და, 
ახალ ნა ხატ ში "გაალამაზა"; იქ ნებ არა  ფი ზი კუ რი, არა მედ მხატ ვ რის თვა ლით და ნა ხუ ლი სუ ლი ე რი ავ ტო პორ ტ რე ტი შექ
მ ნა, - იდე ა ლი ზე ბუ ლი, ლა მა ზი ნაკ ვ თე ბით და სევ დი ა ნი მზე რით?! ამ მო საზ რე ბის სა სარ გებ ლოდ პორ ტ რეტ ზე და ხა ტუ ლი 
ის მე ო რე სა ხეც მუ შა ობს, რო მე ლიც ძი რი თა დი ფი გუ რის უკან აჩ რ დი ლი ვით მო ჩანს. ეს არის ერ თ გ ვა რი ორ თა ვი ა ნი ავ ტო
პორ ტ რე ტი ნამ დ ვი ლი (უკანა) და ირე ა ლუ რი (წინა პლან ზე გად მო ცე მუ ლი) სა ხე ე ბით.

სხვა მო საზ რე ბის თა ნახ მად, ტი ლო ზე ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი მხატ ვ რის, შალ ვა ქი ქო ძის ავ ტო პორ ტ რე ტია წარ მოდ გე ნი
ლი. თუ ამ უკა ნას კ ნე ლის შე მოქ მე დე ბით მემ კ ვიდ რე ო ბას გა დავ ხე დავთ, არც ესაა გა მო რიცხუ ლი.  დი დია ცდუ ნე ბა ორ სა ხი
ა ნი ავ ტო პორ ტ რე ტი შალ ვა ქი ქო ძის ცნო ბილ ტი ლოს "უდროოდ და ღუ პუ ლი მე გობ რის მო სა გო ნებ ლად" და ვუ კავ ში როთ. 
აქაც ისეთ მი თურ არ სე ბას ვხე დავთ, რო მე ლიც ჩვენს პორ ტ რეტ ზე ძი რი თა დი ფი გუ რის უკა ნაა და ხა ტუ ლი.  ვერც იმას ვიტყ
ვით, რომ შალ ვა ქი ქო ძე სა და ჩვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო ტი ლო ზე გა მო სა ხულ ადა მი ანს შო რის მსგავ სე ბა არ არის.

ახალგაზრდა მამაკაცი
ტილო, ზეთი
1925. 70,8X49
Young Man 
Oil on canvas 

Only a number of the oil paintings created during the painter’s student years have survived. These depictions 
comprise model, portrait and still life - typical themes of the studying process. Notably, from the works done on 
canvas, there is one portrait which has yet to be fully identified. It is suggested that it might be a self-portrait of 
Otskheli himself (p. 41). For comparison, the catalogue offers a well-known self portrait of the artist (p.40). At first 
glance, we can see that these two persons are not the same, though at the same time, we cannot say that they do not 
look alike. The note made by the author in Russian language says: "Not good, not good! Let it be wretch!" (p.40). 
While drawing the portrait, perhaps Otskheli wanted to create a better looking, more idealized face with neat traits 
and sad eyes, and expose not the physical but the inner world of his soul. Maybe he just changed what he did not like 
in appearance and draw his face as he would like it to be. To add strength to this opinion, we should consider that 
a second face is painted in the portrait, appearing as a shadow behind the main figure. This is a kind of two-headed 
self-portrait with real (back) and surreal (foreground) faces.

Others claim the face in the portrait belongs to famous Georgian artist Shalva Kikodze. We see a similar two-face 
portrait in Shalva Kikodze’s depiction ‘In Memory of an Unexpectedly Dead Friend’. Also, in this painting is the 
mythical creature painted behind the main figure of Petre Otskheli. We cannot say that there is no similarity between 
Shalva Kikodze and the man depicted on Otskheli’s canvas.
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ავტოპორტრეტი
ქაღალდი, ფანქარი
1935. 19,8X13,7
Self-portrait
Paper, pencil

ახალგაზრდა კაცის პორტრეტი
ტილო, ზეთი
1920-იანი წლები. 49X35
Portrait of a Young Man 
Oil on canvas
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ბიჭის პორტრეტი
ტილო, ზეთი
1926. 39X29
Portrait of a Boy 
Oil on canvas

ქალის პორტრეტი
ტილო, ზეთი
1925. 36X50
Portrait of a Woman
Oil on canvas
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ნატიურმორტი ჭურჭლით
ქაღალდი, ზეთი
1925. 46,5X59,5
Still life with Vessel
Paper, oil
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ნატიურმორტი
მუყაო, ზეთი
1925. 40,2X54
Still life
Cardboard, oil



ვეფხისტყაოსანი The Knight in the Panther's Skin



თით ქ მის ყვე ლა ცნო ბილ მა ქარ თ ველ მა მხატ ვარ მა თა ვი სი შე მოქ მე დე ბის წი ლი შო თა რუს თა ვე ლის უკ ვ დავ პო ე მას და
უთ მო.  პეტ რე ოცხე ლი მათ შო რის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე გა მორ ჩე უ ლი ა.  რუს თა ვე ლის პორ ტ რე ტი მან მცი რე ფორ მა ტის მუ ყა
ოს ქა ღალ დ ზე შექ მ ნა, დი დი პო ე ტის სა ხის მი მი კა ოცხე ლი სე უ ლი მა ნე რუ ლო ბი თაა გაჟ ღენ თი ლი, რუს თა ვე ლის ფი გუ რის 
უკან, სარ კ მელ ში კი, მო ნა ლი ზას პე ი ზაჟს მიმ ს გავ სე ბუ ლი გა რე მო მო ჩანს. სა ყუ რადღე ბოა და უს რუ ლე ბე ლი გრა ფი კუ ლი 
ეს კი ზი, პი რო ბი თი სა თა უ რით "რომელმან შექ მ ნა სამ ყა რო" (გვ.46). "შესაქმეს" ავტორი ამ შემ თხ ვე ვა ში ქა ლი ა, რო მე ლიც 
ღვთა ებ რი ვი უწეს რი გო ბი დან  პ ლა ნე ტებს, მცე ნა რე ებ სა და მრა ვალ ფე რო ვან სამ ყა როს აყა ლი ბებს.

პეტ რე  ოცხელ მა სულ სხვა ნა ი რად და ი ნა ხა "ვეფხისტყაოსნის" მთა ვა რი, ე.წ. შე სა ვა ლი სცე ნა, რო ცა შო თა რუს თა ვე ლი 
პო ე მას მე ფე თა მარს მი არ თ მევს. ქარ თ ველ თა სა ხე ლო ვა ნი მო ნარ ქი აქ უფ რო ფან ტას ტი კუ რი ზღაპ რის გმირს ჰგავს, რო
მე ლიც პო ეტს ამა ყი და მე დი დუ რი მზე რით შეს ც ქე რის (გვ. 48-49).

Almost all well-known Georgian artists devoted part of their work to the immortal poem of Shota Rustaveli, yet 
in Otskheli’s depiction on a small piece of cardboard,  the outstanding face of the poet is saturated with artificiality 
and dynamism. Behind the figure of the poet, we see a landscape that is similar to that of the Mona Lisa. 

Apparently, the introduction scene of the poem ‘The Knight in the Panther's Skin’ was seen in a different way 
by Petre Otskheli. At the moment when the famous Georgian monarch King Tamar receives the poem from Shota 
Rustaveli, she looks like a fantastic goddess gazing at the poet with eyes full of pride.
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შოთა რუსთაველი კითხულობს 
"ვეფხისტყაოსანს"
ქაღალდი, ფანქარი
50X70,5
Shota Rustaveli is Reading ‘The 
Knight in the Panther's Skin’
Paper, pencil
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შედევრები და მათი თავგადასავალი Masterpieces and their Adventures
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ცეცხლის გამჩაღებლები
ქაღალდი, ტუში, აკვარელი, 
ფანქარი
1927. 15,6X22,2
The Fire Starters
Paper, ink, water-colour, pencil
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ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი
1928. 10,5X11
Hurriel Acosta
Paper, pencil

ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი
1928. 32X22
Hurriel Acosta
Paper, pencil
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ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1928. 23X15
Hurriel Acosta
Paper, pencil, water-colour



- 57 -



ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1928. 19,8X9,5
Hurriel Acosta
Paper, pencil, water-colour, ink
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ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, აკვარელი, ტუში
1928. 20X11
Hurriel Acosta
Paper, water-colour, ink
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ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი
1928. 32,2X22
Hurriel Acosta
Paper, pencil

- 61 -



- 62 -

ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, 
1928. 25,5X13,5
Hurriel Acosta
Paper, pencil, water-colour, ink
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ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1928. 34X18
Hurriel Acosta
Paper, pencil, water-colour
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თეთრები
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1930. 22,8X10,1
The Whites
Paper, pencil, water-colour, ink
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ჩანახატი სპექტაკლისთვის "თეთრები"
ქაღალდი, ფანქარი
1930. 28X32,8
Sketch for the Play ‘The Whites’
Paper, pencil

თეთრები
ქაღალდი, ფანქარი
1930. 11X6
The Whites
Paper, pencil
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ხატიჯე
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1930. 14X23
Khatije
Paper, pencil, water-colour
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ბეატრიჩე ჩენჩი
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1930. 29X20,2
Beatrice Chenci
Paper, pencil, 
water-colour, ink
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ბეატრიჩე ჩენჩი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1930. 29,3X19,6
Beatrice Chenci
Paper, pencil, water-colour
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ბეატრიჩე ჩენჩი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1930. 29,4X13,3
Beatrice Chenci
Paper, pencil, water-colour



- 75 -



- 76 -

მშენებელი სოლნესი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1931. 36,8X24,2
The Master Builder
Paper, pencil, water-colour 
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მშენებელი სოლნესი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1931. 31X22
The Master Builder
Paper, pencil, water-colour 

მშენებელი სოლნესი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1931. 30X18
The Master Builder
Paper, pencil, water-colour 
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მშენებელი სოლნესი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1931. 30X19
The Master Builder
Paper, pencil, water-colour, ink 
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ყოჩაღი ჯარისკაცი შვეიკი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1931. 16,8X29
Brave Soldier Schweik
Paper, pencil, water-colour, ink
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ყოჩაღი ჯარისკაცი შვეიკი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1931. 16,2X28,2
Brave Soldier Schweik
Paper, pencil, water-colour, ink



მუნჯები ალაპარაკდნენ
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1931. 25,7X11,1
Dumbs Speak up
Paper, pencil, water-colour, ink
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მუნჯები ალაპარაკდნენ
ქაღალდი, ფანქარი
1931. 9X9
Dumbs Speak up
Paper, pencil
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ბომბეი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1932. 30X14,5
Bombay
Paper, pencil, water-colour, ink
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ბომბეი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1932. 29X13
Bombay
Paper, pencil, water-colour, ink
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ყაჩაღები
ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1932. 38,9X19
The Robbers
Paper, cardboard, pencil, water-colour, ink



- 96 -



ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1932. 40X19,5
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
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ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1932. 38,8X17
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
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ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1932. 38X20
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
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ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1932. 33,5X17,8
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
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ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1932. 38X20
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
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ყაჩაღები
ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1932. 33,8X16
The Robbers
Paper, cardboard, pencil, water-colour, ink
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ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი
1932. 18,5X27,2
The Robbers
Paper, pencil
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ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი
1932. 23,9X16,2
The Robbers
Paper, pencil

ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1932. 39X20
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
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ყაჩაღები (დეტალი)
ქაღალდი, ფანქარი
1932. 18X23,9
The Robbers. Detail
Paper, pencil





ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1932. 16,7X39,8
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
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ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1932. 39X18
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
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ყაჩაღები
ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1932. 38,7X19,6
The Robbers
Paper, cardboard, pencil, water-colour, ink



ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1932. 17,5X40,4
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
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ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 36X24
Othello
Paper, pencil, water-colour
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ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 20,9X31,9
Othello
Paper, pencil
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სცენა სპექტაკლიდან
Stage Performance
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კა ტა ლოგ ში შე სუ ლი უკ ვე ცნო ბი ლი და ამას თა ნა ვე პირ ვე ლად გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ეს კი ზე ბი, ჩა ნა ხა ტე ბი, ტი ლო ე ბი ცხად
ყოფს, რომ ისი ნი ქარ თუ ლი მო დერ ნის ტუ ლი მხატ ვ რო ბის სა უ კე თე სო ნი მუ შე ბად მი იჩ ნე ვა (მოდერნიზმი ხე ლოვ ნე ბის დარ
გი ა, რო მე ლიც XIX სა უ კუ ნის შუა წლებ ში საფ რან გეთ ში ჩა ი სა ხა. ამ მოძ რა ო ბის წარ მო მად გენ ლებს მი აჩ ნ დათ, რომ ის, 
რაც ახა ლი ა, ასე ვე კარ გია და ლა მა ზი. ამი ტომ მო დერ ნის ტი მხატ ვ რე ბი ძველ ხე ლოვ ნე ბას დრო მოჭ მუ ლად თვლიდ ნენ 
და მხატ ვ რო ბა ში ახალ ფორ მებს ეძებ დ ნენ).

პეტ რე  ოცხე ლი 20 წლი სა იყო, რო ცა თე ატ რ ში და იწყო მოღ ვა წე ო ბა. მას მხატ ვ რის დიპ ლო მი არა სო დეს ჰქო ნი ა, თუმ
ცა მი სი ნა ხა ტე ბით კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლი ისე მო ი ხიბ ლა, რომ თე ატ რის მთა ვარ მხატ ვ რად და ნიშ ნა! მას მუ შა ო ბის უც ნა უ რი 
სტი ლი ჰქონ და. სა ვარ ძელ ში ჯდე ბო და და ჩა ფიქ რე ბუ ლი ჭერს სა ა თო ბით შეს ც ქე რო და ან კი დევ ცეკ ვა ში ატა რებ და მთელ 
სა ღა მოს, არა და ის სწო რედ ამ დროს თა ვის საქ მე ზე ფიქ რობ და, ყვე ლა ფერს გო ნე ბა ში ალა გებ და და მხო ლოდ მა შინ 
იღებ და ხელ ში ფან ქარ სა და სა ღე ბავს, რო დე საც ზუს ტად გა დაწყ ვეტ და, რა და რო გორ უნ და გა ე კე თე ბი ნა. 

კა ტა ლოგ ში შე სუ ლია პეტ რე ოცხე ლის არა მარ ტო დას რუ ლე ბუ ლი, სრულ ფა სო ვა ნი ნა მუ შევ რე ბი, არა მედ სა მუ შაო ეს
კი ზე ბი, ჩა ნა ხა ტე ბი... მა თი სა შუ ა ლე ბით მხატ ვ რის უც ნობ, დღემ დე და ფა რულ შე მოქ მე დე ბით პრო ცესს ვხე დავთ, ვაკ ვირ
დე ბით მი სი ფიქ რე ბი სა და აზ რის ევო ლუ ცი ას, რო გორ იც ვ ლე ბი ან და ცოცხ ლ დე ბი ან ესა თუ ის გმი რე ბი, რო გორ იღე ბენ 
კონ ტუ რე ბი დან დას რუ ლე ბულ ფორ მებს, ფე რებს, აზ რ სა და ში ნა არსს.

ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე გო გი ხოშ ტა რია პეტ რე ოცხე ლის შე მოქ მე დე ბა ზე წერს: "მისი ნა მუ შევ რე ბი, 
პირ ველ რიგ ში კი კოს ტი უ მე ბის ეს კი ზე ბი, ერ თ დ რო უ ლად და მო უ კი დე ბე ლი მხატ ვ რუ ლი ნი მუ შე ბი ცაა და თე ატ რა ლუ რიც. 
კერ ძოდ, მას ში, გარ და დას რუ ლე ბუ ლო ბი სა, არის ისე თი სტრუქ ტუ რუ ლი ნიშ ნე ბი (პროპორციები, ფორ მის ხა სი ა თი და 
სხვ.), რო მელ თა გან ხორ ცი ე ლე ბა სცე ნა ზე სა ერ თოდ შე უძ ლე ბე ლი ა. მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, ეს იმას არ ნიშ ნავს, რომ ისი ნი 
მოწყ ვე ტი ლია სცე ნას, როლს. ეს ეს კი ზე ბი, გარ და უშუ ა ლოდ ვი ზუ ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი სა (სილუეტი, ფე რი, ფორ მა), თა ვი ან
თი სა ხო ვა ნე ბით რე ჟი სორ სა და მსა ხი ობს ეხ მა რე ბა მხატ ვ რუ ლი სა ხის გან საზღ ვ რა ში. პირ ველ რიგ ში, სწო რედ ეს - წმინ და 
გრა ფი კუ ლი სა ხო ვა ნე ბა გან საზღ ვ რავს პეტ რე ოცხე ლის ნა მუ შე ვარ თა ხიბლს". 

ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 46X40
Othello
Paper, pencil, water-colour

All paintings presented in the catalogue are considered to be the best examples of Georgian modernism (the 
movement in art revealed in Paris in the middle of the 19th century). The representatives of this movement believed 
that what was new was also beautiful. Thus, modernist artists considered old art to be outdated and sought new forms 
of painting.

Otskheli was 20 years old when he started his career in theatre. Though lacking an artist’s diploma, he worked 
as the chief designer with Kote Marjanishvili in Kutaisi Theatre. His working style was quite strange. Sometimes, 
he would sit in an armchair and stare at the ceiling for several hours; sometimes he would dance the whole night 
through and, while doing so, would think about his work. Only after that, when he was sure what he was going to do, 
did he take a pencil and begin to draw.

The catalogue contains not only complete works by Peter Otskheli, but also unfinished working sketches and 
drawings… with these papers, we see the artist from a previously unknown perspective; see the process of evolution 
of his mind and thoughts, how his theatre or movie heroes emerged from the contours and acquired colour, mind 
and life. Well-known art historian Gogi Khoshtaria writes: "The works of Petre Otskheli are not only sketches of 
theatre performances, they are obviously independent paintings. Their structural signs (proportions, character of 
form, etc.) and visual defining features (silhouette, colour, shape) help the director as well as the actor to find a 
precise face for thecharacter. This is what distinguishes Petre’s works from others".
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ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 35X23,3
Othello
Paper, pencil, water-colour
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ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 60X47
Othello
Paper, pencil, water-colour
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ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, ტუში
1933. 49X45
Othello
Paper, pencil, water-colour
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ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 52,5X32,5
Othello
Paper, pencil, water-colour
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ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 48X36
Othello
Paper, pencil, water-colour
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ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 21X31
Othello
Paper, pencil, water-colour
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ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 24X13,3
Othello
Paper, pencil
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ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 22,7X21,6
Othello
Paper, pencil, water-colour
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ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 51,5X28,5
Othello
Paper, pencil, water-colour
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სურამის ციხე
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 36,8X26,8

Surami Fortress
Paper, pencil
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სურამის ციხე
ქაღალდი, მუყაო, ტუში, აკვარელი
1933. 25X28
Surami Fortress
Paper, cardboard, ink, water-colour
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სურამის ციხე
მუყაო, ტუში, აკვარელი
1933. 25X35
Surami Fortress
Paper, ink, water-colour
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ჩატეხილი ხიდი
ქაღალდი, ფანქარი
1935. 22X35
Broken Bridge
Paper, pencil
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ჩატეხილი ხიდი
ქაღალდი, გუაში, აკვარელი
1936. 22,5X32
Broken Bridge
Paper, Gouache, Watercolor
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ფრთოსანი მღებავი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1936. 43X30
Flying Decorator
Paper, pencil, water-colour
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ფრთოსანი მღებავი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1936. 43,7X31,5
Flying Decorator
Paper, pencil, water-colour
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ფრთოსანი მღებავი
ქაღალდი, ფანქარი,
1936. 42,7X31,2
Flying Decorator
Paper, pencil, water-colour
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ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლე ში შე მორ ჩე ნი ლია კი ნო ფილმ "ფრთოსანი მღე ბა ვი"-ს კი დევ ერ თი ეს კი ზის    
ფო ტო ას ლი. ნა მუ შე ვა რი ამ ჟა მად კერ ძო კო ლექ ცი ა შია და ცუ ლი

- 165 -

In the Art Palace, there is another sketch for the movie ‘Flying Decorator’. This work is currently 
preserved in the private collection.
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ფრთოსანი მღებავი
ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, აკვარელი
1936. 43X30
Flying Decorator
Paper, pencil, ink, water-colour
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ქართული ცეკვის უცნობი შტრიხები Unknown Features of Georgian Dance
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პეტ რე ოცხელ მა შექ მ ნა რამ დე ნი მე ქო რე
ოგ რა ფი უ ლი კოს ტი უ მიც, თუმ ცა რო გორც ჩანს 
ისი ნი მო ცეკ ვა ვე ებს სცე ნა ზე არ გა მო უ ყე ნე ბი ათ. 
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლე ში და ცუ ლი ქო რე ოგ რა ფი
უ ლი ეს კი ზე ბის უმე ტე სო ბა წი ნამ დე ბა რე კა ტა
ლოგ ში პირ ვე ლად ქვეყ ნ დე ბა

ქალის კოსტიუმის ესკიზები
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
30,5X21
Sketches for the Woman’s Costume
Paper, pencil, water-colour

Peter Otskheli also created several 
choreographic costumes, though it seems that 
they were never used on stage. Most of the 
choreographic sketches preserved in the Art 
Palace are being published for the first time.
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მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზები
ქაღალდი, ფანქარი
30X20
Sketches for the Man’s 
Costume
Paper, pencil
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მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზები
ქაღალდი, ფანქარი
31X21
Sketches for the Man’s 
Costume
Paper, pencil
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მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზები
ქაღალდი, ფანქარი
32X22
Sketches for the Man’s Costume
Paper, pencil
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ბიოგრაფიის საინტერესო დეტალები Interesting Facts from the Biography
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პეტრე ოცხელის სამუშაო კლასი 
თბილისის სამხატვრო აკადემიაში
Working class of Petre Otskheli
In the Tbilisi State Academy of Arts.

პეტრე ოცხელი კომერსანტების ოჯახში დაიბადა, მისი მამა მოსკოვში მაუდის ქარხნის მფლობელი იყო, ამიტომ 
როგორც ჩანს ახალგაზრდა მხატვრის არქივში უხვად მოიპოვებოდა ვექსილები ანუ თამასუქები, სავაჭრო გარიგებების 
ქაღალდები, ხელშეკრულებები და სხვა. პეტრე ხშირად მათ სახატავ მასალად იყენებდა. ეს უცნაური კომპოზიცია 
(გვ.178)  სწორედ ასეთი ქაღალდია, რუსეთის იმპერიის დროინდელ სავაჭრო ხელშეკრულების უკანა, თითქმის ცარიელ 
გვერდზე პეტრე ოცხელს სპექტაკლ "ოტელოს" ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კოსტიუმის ესკიზი (გვ.121) შეუსრულებია.  
საყურადღებოა კიდევ ერთი გარემოება, გარკვეული ვიზუალური ეფექტის მისაღწევად ოცხელი არც თუ ისე იშვიათად 
ამა თუ იმ ფიგურას უკანა მხრიდან თავისებურ რეტუშირებას უკეთებდა, რითაც ნახატს და კონტურებს უფრო ამუქებდა, 
თავისებურად გამოჰყოფდა დანარჩენი ფონისაგან, ეს მხატვრისათვის დამახასიათებელი ინდივიდუალური ხელწერა იყო

Petre Otskheli was born in the family of merchants. As his father was the owner of the textile factory, there were 
lots promissory notes, contracts, documents and other kind of papers in the archive of a young painter. He often 
used them as painting materials. The composition on the page 178 is a famous costume sketch for the play ‘Othello’ 
(p.121), which Petre created on exactly such paper. 

Notably, Otskheli often re-inked contours of figures from the back side of the paper, thus made the lines of them 
more vivid. This way of drawing was inherent for only Petre’s work.
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1930 წლის 11 მარტს ქუ თა ი სის აკა დე მი უ რი თე ატ რის სცე ნა ზე პირ ვე ლი ქარ თუ ლი სა ბავ შ ვო ოპე რის "ბრძოლის" პრე
მი ე რა გა ი მარ თა.  ს პექ ტაკ ლი პეტ რე ოცხელ მა გა ა ფორ მა, რო მელ მაც წარ მოდ გე ნის თ ვის რამ დე ნი მე ფა რდა და ხა ტა, ოპე
რის ში ნა არ სი ზამ თარ - ზაფხუ ლის შებ რ ძო ლე ბას წარ მო ად გენ და. მხატ ვარ მა ასე ვე კოს ტი უ მე ბის ეს კი ზე ბი შექ მ ნა. ზამ თა რი 
აქ თეთრ, აპ რი ლი რუხ, მა ი სი კი წი თელ ყ ვა ვი ლე ბი ან სა მოს შია გა მოწყო ბი ლი.

პირველი ქართული 
საბავშო ოპერა "ბრძოლა"
First Georgian Children’s 
Opera ‘Fight’ 
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პეტრე ოცხელი მეგობრებთან ერთად
(მარჯვნიდან მეორე)
Petre Otskheli with Friends
(Second from Right)

On March 11, 1930, the premiere of the first Georgian children's opera ‘Fight’ was held in the Kutaisi Academic 
Theatre. The performance was designed by Peter Otskheli, who created shades on the stage to represent the main 
theme of the play: a fight between winter and summer. The artist also created costume sketches. Winter here is 
dressed in white, April and May in red.



- 182 -



- 183 -

1928 წელს აფი    შებ       ში პეტ       რე ოცხე    ლი "კარველის" ფსევ       დო    ნი   
მით მო   იხ       სე    ნი   ე    ბა. და    ზუს       ტე    ბით ძნე    ლია იმის თქმა, რას გუ    ლის       ხ       მობს 
მხატ       ვა    რი ამ სა    ხე    ლის ქვეშ. შე    საძ       ლოა "კარველი" ამ შემ       თხ       ვე   ა    ში 
უბი    ნა   ოს ან მოგ       ზა   ურს ნიშ       ნავ       დეს.

პეტრე ოცხელი მეგობრებთან ერთად
(მარჯვნიდან პირველი). 
ფოტოკოლაჟი
Petre Otskheli with Friends
(First from Right) Photo Collage

In the posters dated 1928, Petre Otskheli is referred to as 
‘Karveli’. It is difficult to say what was meant by this pseudonym. 
‘Karveli’ could mean homeless or traveller.



კარლ გუც კო ვის "ურიელ აკოს ტა" არის პირ ვე ლი დად გ მა, რო მე ლიც პეტ რე ოცხელ მა კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლის რე ჟი სო
რო ბით გა ა ფორ მა. ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლე ში ამ მოვ ლე ნის ამ სახ ვე ლი უნი კა ლუ რი, საპ რე მი ე რო აფი შაა შე მორ ჩე ნი ლი.

1928-1929 წლე ბის სე ზო ნი სა ვის კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით ქუ თა ი სი- ბა თუ მის სა ხელ მ წი ფო და სის თე ატ
რ ში პეტ რე ოცხელს უკ ვე გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სი ჰქონ და . ა მა ზე მი უ თი თებს თე ატ რის აფი შა (გვ. 186), სა დაც მხატ ვ რე
ბის: იოსებ შარ ლე მა ნი, ევ გე ნი ლან სე რე, და ვით კა კა ბა ძე, ლა დო გუ დი აშ ვი ლი, ვა ლე რი ან სი და მონ -ე რის თა ვი, დი მიტ რი 
შე ვარ დ ნა ძის გვერ დით ოცხე ლის გვა რი მუდ მი ვი მხატ ვ რის თა ნამ დე ბო ბი თაა აღ ნიშ ნუ ლი.
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რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი
კორესპოდენტების გარემოცვაში
Director Kote Marjanishvili
Surrounded with Correspondents

Karl Gutzkow’s 'Uriel Akosta' was the first play thatPetre Otskheli designed, and was directed by Kote Marjanishvili. 
A unique, premier poster of this play is preserved in the Art Palace of Georgia.

By 1928-1929,  according to Kote Marjanishvili’s decision, Petre Otskheli already had a special status and reputation 
in Kutaisi-Batumi State Theatre. A good example of this fact is the theatre poster (p.186) where, along with profound 
artists Joseph Charlemagne, Eugene Lanseer, David Kakabadze, Lado Gudiashvili, Valerian Sidamon-Eristavi, and 
Dimitri Shevardnadze, Otskheli is indicated as a chief theatre designer.
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მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე
და პეტრე ოცხელი
Actress Veriko Anjaparidze
and Petre Otskheli 
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მხატ ვ რებს, პეტ რე ოცხელ სა და ელე ნე ახ ვ ლე დი ანს გან სა კუთ რე ბუ ლი მე გობ რო ბა აკავ ში რებ და.  წარ მოდ გე ნი ლი აფი
შის მი ხედ ვით, 1930-1931 წლის თე ატ რა ლუ რი სე ზო ნი ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფო დრა მის თე ატ რ ში მხატ ვ რებ მა ერ თად 
გა ა ფორ მეს.

- 189 -

მხატვარი ელენე ახვლედიანი (ქვედა რიგში)
და პეტრე ოცხელი
Artist Elene Akhvlediani (down line)
and Petre Otskheli

Along with the close relationship Petre Otskheli and Elene Akhvlediani enjoyed the same perfect collaboration. 
They designed the 1930-1931 season performances for the Georgian State Drama Theatre.
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რო გორც აფი შა ზე ვხე დავთ, 1934 წელს პეტ რე ოცხე ლი და ელე ნე ახ ვ ლე დი ა ნი ირაკ ლი გამ რე კელ თან და ლა დო 
გუ დი აშ ვილ თან ერ თად "საქართველოს მოძ რავ თე ატ რ ში" მუ შა ობ დ ნენ. თე ატ რი სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა რე გი ო ნებ ში 
მოგ ზა უ რობ და და ამი ტო მაც ერ ქ ვა მოძ რა ვი.

პეტრე ოცხელი (ქვემოდან მეორე რიგში, მარჯვნიდან მეორე)
საქართველოს მოძრავი თეატრის დასთან ერთად
Petre Otskheli with the group of ‘Moving Theatre’
(Second person from right, in the second line from the down)

As we see on the poster, in 1934, together with Irakli Gamrekeli and Lado Gudiashvili, Petre Otskheli and Elene 
Akhvlediani worked at the ‘Moving Theatre’. The name came from the permanent tours of the theatre company in 
different regions of Georgia.
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1934 წლის ივ ნის ში თბი ლის ში გა ი მარ თა  ა მი ერ კავ კა სი ის ხალ ხ თა ფოლ კ ლო რუ ლი ფეს ტი ვა ლი.  პეტ რე ოცხელ მა ოპე
რის თე ატ რის ფასადისათვის ფარ და- დე კო რა ცია გა ა ფორ მა.  სა ბედ ნი ე როდ, ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლე ში, შე მორ ჩე ნი ლი ა, 
რო გორც მხატ ვ რის მი ერ შექ მ ნი ლი ეს კი ზე ბი, ისე ფო ტოგ რაფ ტა ტი ა ნა სო კო ლო ვას არ ქივ ში დაცულ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
დე კო რა ცი ის ფო ტო.

კავკასიის ხალხთა ფოლკლორული ფესტივალის გაფორმება. 
ქაღალდი, აკვარელი ფანქარი. 1934.
31X41
Decoration Sketch for the Exhibition of Caucasian People’s Folkloric Festival 
Paper, Water-colour, Pencil. 1934
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კავკასიის ხალხთა ფოლკლორული ფესტივალის განხორციელებული გაფორმება.
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობა. 1934
Decoration of Caucasian People’s Folkloric Festival 
Georgian National Opera Theater. 1934

In June 1934, the folklore festival of the Transcaucasia people was held in Tbilisi, for which Petre Otskheli designed 
stage curtains. The curtain sketches and photo of the stage decoration, taken by Tatiana Sokolova, are preserved in 
the Art Palace.
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1937 წლის 21 სექ ტემ ბერს პეტ რე ოცხე ლი ქა ლაქ მოს კოვ ში შე თითხ ნი ლი ბრალ დე ბით და ა პა ტიმ რეს .  მას კონ ტ რ რე
ვო ლუ ცი ო ნე რო ბა და ტე რო რიზ მი წა უ ყე ნეს ბრა ლად. იმა ვე წლის დე კემ ბერ ში 30 წლის პეტ რე ოცხე ლი სა ი დუმ ლოდ დახ
ვ რი ტეს. მა მა გრი გოლ ოცხე ლი გა უ ჩი ნა რე ბულ შვილს დიდ ხანს ეძებ და.  სა ბო ლო ოდ, ყვე ლა ფე რი 1992 წელს გა ირ კ ვა, 
რო ცა არ ქი ვე ბი გა იხ ს ნა და დახ ვ რე ტის ოქ მე ბი ხელ მი საწ ვ დო მი გახ და. პეტ რე ოცხე ლის ხან დაზ მულ და- ძ მას ბო ლომ დე 
სჯე რო და, რომ მხატ ვა რი ცოცხა ლი იყო. სიკ ვ დი ლის შემ დეგ ოცხე ლის შე მოქ მე დე ბამ მსოფ ლიო აღი ა რე ბა მო ი პო ვა. ახ და 
კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლის სიტყ ვე ბი, რო მე ლიც მან 26 წლის შე მოქ მედს მის წე რა: "სიკვდილი არ არ სე ბობს! სიკ ვ დი ლი სუ ლე
ლუ რი სიტყ ვა ა! სწო რედ ის, რაც დარ ჩე ბა შენს შემ დეგ, არის გა მარ ჯ ვე ბა სიკ ვ დილ ზე, ანუ სა მა რა დი სო და ვიწყე ბა ზე!" ასე 
რომ, პეტ რე ოცხელს თა მა მად შეგ ვიძ ლია ვუ წო დოთ მხატ ვა რი, რო მელ მაც სიკ ვ დი ლი და ა მარ ცხა.

პერე ოცხელი კოტე მარჯანიშვილის დასთან ერთად 
(მეორე რიგში მარცხნიდან მეორე)
Petre Otskheli with Kote Marjanishvili’s sister
(Second line, second person from the left)

On September 21, 1937, Peter Otskheli was arrested in Moscow. He was accused of counter revolutionary acts and 
terrorism. In December of the same year, 30-year-old Otskheli was executed in secret. For years, Otskheli’s father, 
Grigol Otskheli,searched for his lost son, but the mystery of his whereabouts remained hidden until 1992, when the 
archives were opened.Until that moment,Otskheli’s elder brother and sister believed that the painter was alive. After 
his death, Otskheli’s work gained worldwide recognition. The words of Kote Marjanishvili which he wrote to the 
26-year-old Petre came true: "Death does not exist! It is a silly word! What will remain after you is victory over death 
or over eternal oblivion!" 

That is why we can boldly say that Petre Otskheli was a painter who defeated death.
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პეტრე ოცხელის დახვრეტის ოქმი
დაცულია საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს არქივში
Execution Convent of Petre Otskheli 
Preserved in the Archive of the 
Ministry of Internal Affairs 
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1907წ. 
23 სექტემბერს დაიაბდა ქუთაისში, კათოლიკური აღმსარებლობის 
ოჯახში.

1913წ. 
ოცხელების ოჯახი საცხოვრებლად მოსკოვში გადადის. პეტრე 
ოცხელი სწავლას იწყებს კათოლიკურ ეკლესიასთან არსებულ 
ფრანგულ გიმნაზიაში.

1917წ.
ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ ოცხელების შეძლებულ ოჯახს 
მთელ ქონებას ართმევენ. ოჯახი მატერიალურ გასაჭირში 
ვარდება.

1920წ. 
ოცხელები საქართველოში ბრუნდებიან. იმავე წელს პეტრე შედის 
ქუთაისის ყოფილ რეალურ სასწავლებელში. პარალელურად 
ხატვის ტექნიკას ეუფლება სკოლასთან არსებულ მცირე სტუდიაში 
პედაგოგ ივანე ჭეიშვილის ხელმძღვანელობით.

1926-27წწ. 
თბილისის სამხატვრო აკადემიაში, მხატვარ იოსებ შარლემანის 
კლასში სწავლობს.

1927წ. 
მუშათა თეატრი. თბილისი. აფორმებს თავის პირველ სპექტაკლს 
"ცეცხლის გამჩაღებლები". ა. ლუნაჩარსკი. 

1928წ. 
სატირის თეატრის მხატვარი. თბილისი.

1928-1930წწ. 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქუთაისი. ყველაზე უცნობ 
სტუდენტს კ. მარჯანიშვილი ანდობს "ურიელ აკოსტას" 
გაფორმებას. ეს ნამუშევარი იქცევა მხატვრის სენსაციურ 
დებიუტად დიდ სცენაზე.

1931წ. 
კოტე მარჯანიშვილთან ერთად მიწვეულია კორშის თეატრში. 
მოსკოვი

1932წ-1937წწ. 
პერიოდულად მუშაობს თბილისისა და ქუთაისის დრამატულ 
თეატრებში.

1936წ.
კინოსტუდია "ქართული ფილმი". 

1937წ. 
კ. სტანისლავსკი აწყობს დეკორაციებისს და კოსტიუმების კონკურს 
ჯ. ვერდის ოპერისთვის "რიგოლეტო". პეტრე ოცხელის ნამუშევარი 
პირველ ადგილს იღებს.

1937წ.
შემოდგომაზე პეტრე ოცხელი მოსკოვში ჩეკისტებმა დააპატიმრეს. 
მას ბრალად წაუყენეს ქართულ ნაციონალისტურ ორგანიზაციაში 
მონაწილეობა. "ტროიკამ" სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. 
იმავე წლის 2 დეკემბერს განაჩენი სისრულეში იქნა მოყვანილი.

1939წ.
ლონდონში თეატრის მხატვართა ნამუშევრების მსოფლიო 
გამოფენაზე, პეტრე ოცხელის ესკიზები ოქროს დიდი მედლით 
დაჯილდოვდა.
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გაფორმებული სპექტაკლები

1927წ. 
"ცეცხლის გამჩაღებლები". ა. ლუნაჩარსკი. მუშათა თეატრი. 

1928წ. 
"კაკალ გულში". შ. დადიანი. კ. მარჯანიშვილის დადგმა. 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქუთაისი.

1929წ. 
"ურიელ აკოსტა". კ. გუცკოვი. სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 
ქუთაისი. 

1930წ.
 "ბეატრიჩე ჩენჩი". პ. შელი. კ. მარჯანიშვილის დადგმა. 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქუთაისი.
"ხატიჯე". კ. კალაძე. კ. მარჯანიშვილის დადგმა. სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. ქუთაისი.
"თეთრები". დ. შენგელაია. კ. მარჯანიშვილის დადგმა. 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქუთაისი.
"ბრძოლა". ლ.  გეგეჭკორის საბავშო ოპერა. კ. მარჯანიშვილის 
ხელმძღვანელობით. სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქუთაისი
"ფოლადის პოემა". ნ. პოგოდინი. კ. მარჯანიშვილის დადგმა. 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქუთაისი.

1931წ.
 "მშენებელი სოლნესი". გ. იბსენი. კ. მარჯანიშვილის დადგმა. 
კორშის თეატრი. მოსკოვი. 
"ყოჩაღი ჯარისკაცი შვეიკი". ი. პაშეკი. კ. მარჯანიშვილის 
დადგმა. სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქუთაისი.
"პური". ვ. კირშონი. კ. მარჯანიშვილის და ვ. აბაშიძის დადგმა. 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქუთაისი.

1932წ. 
"მუნჯები ალაპარაკდნენ". გ. ბააზოვი. დ. ანთაძის დადგმა. 
კ. მარჯანიშვილის ხელმძღვანელობით. სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. თბილისი.
"ჯოი სტრიტი". ნ. ზარხი. ა. ჩხარტიშვილის და გ. სულიაშვილის 
დადგმა. სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქუთაისი.
"ყაჩაღები". ფ. შილერი. კ. მარჯანიშვილის განუხორციელებელი 
დადგმა. 
"ბომბეი". ვაგიფ ხაბიბის მიხედვით ტერ-არაქელიანის 
ინსცენირება. ა. აზარიანის დადგმა. სომხური დრამატული 
თეატრი. თბილისი.
"რიჩარდ III ". უ. შექსპირი. კ. მარჯანიშვილის 
განუხორციელებელი დადგმა.
"ჭექა-ქუხილი". ა. ოსტროვსკი. კ. მარჯანიშვილის 
განუხორციელებელი დადგმა მოსკოვის აკადემიური მცირე 
თეატრში.

1933წ. 
"ოტელო". უ. შექსპირი. კ. მარჯანიშვილის დადგმა. სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი. თბილისი.
"სურამის ციხე". ს. მთვარაძე. ა. თაყაიშვილის დადგმა. მოზარდ 
მაყურებელთა ქართული თეატრი. თბილისი.
"ჩვენ გავიმარჯვებთ". ბ. გამრეკელი. ნ. კუჭავას და 
ა. თაყაიშვილის დადგმა. მოზარდ მაყურებელთა ქართული 
თეატრი. თბილისი.
"სამანიშვილის დედინაცვალი". დ. კლდიაშვილი. 
კ. მარჯანიშვილის განუხორციელებელი დადგმა. 
"ჰამლეტი". უ. შექსპირი. კ. მარჯანიშვილის განუხორციელებელი 
დადგმა.
"სპარტაკი". თ. ვახვახიშვილი. კ. მარჯანიშვილის 
განუხორციელებელი დადგმა.

1934წ. 
"ჩვენ - ხალხი". ე. რაისი. ვ. ყუშიტაშვილის დადგმა. 

კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. თბილისი.
"აპრაკუნე ჭიმჭიმელი". ი. ვაკელი. ვ. გოძიაშვილის დადგმა. 
კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. თბილისი.
"ჩვენ გავიმარჯვებთ". ბ. გამრეკელი. ნ. კუჭავას და 
ა. თაყაიშვილის დადგმა. მოზარდ მაყურებელთა ქართული 
თეატრი. თბილისი.
"ვოლპონე". ბ. ჯონსონი. ვ. ყუშიტაშვილის დადგმა. 
სახელმწიიფო დრამატული თეატრი. ქუთაისი.

1935წ. 
"ჩატეხილი ხიდი". ი. ჭავჭავაძის მოთხრობის მიხედვით 
შ. დადიანის ინსცენირება. ვ. ყუშიტაშვილის დადგმა. 
კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი. თბილისი.
"ესკადრას დაღუპვა". ა. კორნეიჩუკი. ვ. აბაშიძის დადგმა. 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ქუთაისი.

1936წ.
 "ვერაგობა და სიყვარული". ფ. შილერი. ვ. აბაშიძის დადგმა. 
აკადემიური მცირე თეატრი. მოსკოვი.
"დიდება". ვ. გუსევი. ნ. ხოხლოვის დადგმა. აკადემიური მცირე 
თეატრი. მოსკოვი.
"მესაზღვრეები". დ. სტეპანოვის ოპერა. კ. სტანისლავსიკის და 
ვ. ნემიროვიჩ-დანჩენკოს სახელობის მუსიკალური თეატრი. 
მოსკოვი.
"ფრთოსანი მღებავი". ლ. ესაკიას ფილმისთვის შესრულებული 
კოსტიუმების და დეკორაციების ესკიზები. 

გამოფენები

1934წ. თეატრალური მხატვრობის საერთაშორისო გამოფენა. 
ნიუ-იორკი

1939წ. დეკორატიული ხელოვნების მსოფლიო გამოფენა. 
ლონდონი

1963წ. სახელმწიფო სამხატვრო გალერეა. თბილისი

1963წ. სახელმწიფო სამხატვრო გალერეა. ქუთაისი

1964წ. მხატვართა კავშირის გალერეა. კიევი

1974წ. თეატრის მხატვართა გამოფენა. საარბრიუკენი

1978წ. თეატრის, კინოსა და მუსიკის სახელმწიფო მუზეუმი. 
თბილისი

1979წ. მხატვართა კავშირის გამოფენა. ლენინგრადი

1980წ. მსახიობის სახლი. მოსკოვი

1983. მხატვართა კავშირის გამოფენა. ქუთაისი

1988წ. მხატვრის სახლი. თბილისი. (დაბადებიდან 80 
წლისთავისადმი მიძღვნილი პერსონალური გამოფენა)

1998წ. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 
(დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი პერსონალური 
გამოფენა)

2000წ. პერსონალური გამოფენა. ლონდონი

2001წ. საგამოფენო დარბაზი. ბათუმი

2007წ. თბილისის ისტორიის მუზეუმი. საიუბილეო გამოფენა.

2012წ. დ. შევარდნაძის სახ. ეროვნული გალერეა.
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1907
September 23. Petre Otskheli was born in Kutaisi in the well-
off Catholic family.

1913
Family moves to Moscow. Otskheli attends French language 
gymnasium at the Catholic minster.

1917
October revolution leaves his family almost ruined with most 
of the property confiscated.

1920
His family returns to Georgia. Otskheli attends school in 
Kutaisi. Begins his painting studies in a studio superintended 
by Ivane Cheishvili.

1926-27
Tbilisi Academy of the Fine Arts. (Professor Charlemagne’s 
classes).

1927
Designs his first stage production –THE FIRE STARTERS 
(A. Lunatcharsky). Workers’ Theatre. Tbilisi.

1928
POINT_BLANK (Sh. Dadiani) State Drama Theatre. Kutaisi. 
Director: K. Marjanishvili.
Satire Theatre Artist. Tbilisi

1929
Meets a celebrated stage director Kote Marjanishvili. 
Marjanishvili invites him to design the production of HURRIEL 
ACOSTA (K. Gutskov) State Drama Theatre. Kutaisi.

1930
BEATRICE CENCI (Percy Bysshe Shelley) State Drama Theatre. 
Kutaisi. Director: K. Marjanishvili
KHATIJE (K. Kaladze). State Drama Theatre. Kutaisi. Director: 
K. Marjanishvili.
THE WHITES (D. Shengelaia) Kutaisi State Drama Theatre. 
Director: K. Marjanishvili.
STEEL POEM (N. Pogodin) Kutaisi State Drama Theatre. 
Director: K. Marjanishvili.
"The Fight". L. Gegechkori. Childrens Opera. Director: 
K. Marjanishvili. State Drama Theatre Kutaisi.

1931 
THE MASTER BUILDER (Henrik Ibsen) Korsh Theatre. Moscow. 
Director: K. Marjanishvili
BRAVE SOLDIER SCHWEIK (Jaroslav Hasek) Kutaisi State 
Drama Theatre. Director: A. Ckhartishvili
BREAD (V. Kirshon) Kutaisi State Drama Theatre. Director: 
K. Marjanishvili. V. Abashidze. 

1932
DUMB SPEAK UP (G. Baazov) Tbilisi State Drama Theatre. 
Director: D. Antadze
JOY STREET (N. Zarkhi) Kutaisi State Drama Theatre. Director: 
A. Ckhartishvili. G. Suliashvili. 
THE ROBBERS (Johann Christoph Friedrich von Schiller) 
K. Marjanishvili (Not produced)
BOMBAY (Vagif Habib, M.Ter-Arachelian) Armenian State 
Drama Theatre. Tbilisi. Director: A. Azarian.
RICHARD III (William Shakespeare) Moscow Drama Theatre. 
K. Marjanishvili. (Not produced)

THUNDERSTORM (A. Ostrovsky) Maly Thaetre. Moscow. 
K. Marjanishvili (Not produced)

1933
OTHELLO (William Shakespeare) State Drama Theatre. Tbilisi. 
Director: K. Marjanishvili
SURAMI FORTRESS (D. Chonkadze)Childrens Theatre. Tbilisi. 
Director: A. Takhaishvili.
WE WILL WIN (B. Gamrekeli, N.Kuchava) Childrens Theatre. 
Tbilisi. Director: A. Takhaishvili.
SAMANISHVILI’S STEPMOTHER (D. Kldiashvili) K. Marjanishvili. 
(Not produced)
HAMLET (William Shakespeare) Kote Marjanishvili. 
(Not produced)
SPARTACUS (Th. Vakhvakhishvili) Kote Marjanishvili 
(Not produced)

1934
US, THE PEOPLE (A. Rice) Kote Marjanishvili State Theatre. 
Tbilisi. Director: V. Khushitashvili
APRAKUNE CHIMCHIMELI (I. Vakeli) Kote Marjanishvili State 
Theatre. Tbilisi. Director: V. Godziashvili.
WE WILL WIN (B. Gamrekeli, N. Kuchava) Childrens Theatre. 
Tbilisi. Director: A. Takhaishvili
VOLPONE (B. Johnson) Kutaisi State Drama Theatre. Director: 
V. Khushitashvili
Art Olympiad of the Caucasus. State Opera House. Tbilisi.

1935 
BROKEN BRIDGE (I. Chavchavadze, Sh. Dadiani) Kote 
Marjanishvili State Theatre. Tbilisi. Director: V. Khushitashvili.
DEMOLISHING OF THE SQUADRON (A. Korneichuk) Kutaisi 
State Drama Theatre. Director: V. Abashidze.

1936
INTRIGUE AND LOVE (Jahann Christoph Friedrich von Schiller) 
Maly Theatre. Moscow. Director: V. Abashidze.
GLORY (V. Gusev) Maly Theatre. Moscow. Director: 
N. Khokhlov.
BORDER PATROL (D. Stepanov) Stanislavsky and Nemirovitch-
Danchenko State Music Theatre.
FLYING  DECORATOR (Otskheli’s debut in film) Director: 
L. Esakia. Film Studio "Georgia Film".

1937
K Stanislavski organizes a competition for his production of 
Rigoletto. Petre Otskheli wins the competition and accepts the 
job.

1937
The Bolsheviks arrest Petre Otskheli. He is accused of a 
membership in Georgian nationalist organization "Troika". 
Allegedly executed on December 2.

1939
The World State Design exhibition in London. Petre Otskheli’s 
work is awarded the Gold Medal for artistic achievements. 
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EXHIBITIONS

1934
International Art Forum of the Theatre Designers. New York

1939
World Design Exhibition. London. (Dold Medal)

1963
Art Gallery. Tbilisi

1963
State Art Gallery. Kutaisi.

1964
Artists’ Union Art Gallery. Kiev, Ukraine.

1974
Theatre Designers Exhibition. Saarbrucken.

1978 
Museum of the Theatre, Film and Music. Tbilisi

1979
Artists’ Union Exhibition. Leningrad.

1980
Actors’ House Gallery. Moscow.

1983
Artists’ Union Exhibition. Kutaisi.

1988
Artists House. Tbilisi. (80th anniversary exposition)

1998
National Library of the Georgia’s Parliament. 
(90th anniversary exposition)

2000
Personal exposition. London.

2001
Exhibition Hall. Batumi.

2007
Exhibition Hall. Batumi.
Tbilisi History Museum. Anniversary exhibition.

2012
Exhibition Hall. Batumi.
D. Shevardnadze National Gallery
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5. ცხე ნი. ეტი უ დი.
ქა ღალ დი, ფან ქა რი
32,5X22,4
Horse, study
Paper, pencil
32,5x22,4

6. ესკიზი ბარელიეფისთვის
ქაღალდი, ფანქარი
32,5X28,5
Sketch for Bas-relief 
Paper, pencil
32,5x28,5

7. ცეცხლთან. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, 
13X13
At the Fire, study
Paper, pencil, water-colour
13x13

8-9. თავისუფალი ჩანახატი
ქაღალდი, ფანქარი
12X15
Free Sketch
Paper, pencil
12x15

10. ქალი ყვავილით. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
28,5X15,5
Woman with Flower
Paper, pencil
28,5x15,5

11. მოცეკვავე ქალი
ქაღალდი, ფანქარი
1928. 22X14
Dancing Woman
Paper, pencil
1928. 22x14

12. ქალის კოსტიუმის ესკიზი
ქაღალდი, აკვარელი
36,5X27
Sketch for Woman’s Costume
Paper, water-colour
36,5x27

13. ნატო ვაჩნაძის კოსტიუმის 
ესკიზი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
22X16
Sketch for Nato Vachnadze’s
Costume
Paper, pencil, water-colour
22x16

14. ქალი, ჩანახატი. დეტალი
ქაღალდი, ფანქარი
17X25
Study of a Woman. Detail
Paper, pencil
17x25

15. მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი
ქაღალდი, ფანქარი
31X22
Sketch of Man’s Costume
Paper, pencil
31x22

16. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
27X24

Study
Paper, pencil, water-colour
27x24

17. მოცეკვავეები. ჩანახატი
ქაღალდი, ფანქარი
17,2X25
Dancers. Stady
Paper, pencil
17,2x25

18. კაფე. დეკორაციის ესკიზი
ქაღალდი, აკვარელი
35X16
Cafe. Decoration Sketch
Paper, water-colour
35x16

19. ეტიუდი
ქაღალდი, ტუში
43,8X32
Study
Paper, ink
43,8x32

20. ორი მამაკაცი. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
26,7X22,9
Two Men. Study
Paper, pencil
26,7x22,9

21. მამაკაცის ფიგურა
ქაღალდი, ფანქარი
22,8X15,8
Body of a Man
Paper, pencil
22,8x15,8

22. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
22X16
Study
Paper, pencil
22x16

23. დიონისეს ქეიფი
თამარ აბაკელია
ქაღალდი, ფანქარი
1925. 14X20
Bacchanalia
Tamar Abakelia
Paper, pencil
1925. 14x20

24. მამაკაცის ფიგურა
ქაღალდი, ფანქარი
17,2X22,8
Body of a Man 
Paper, pencil
17,2x22,8

25. მამაკაცი.ეტიუდი (დეტალი)
ქაღალდი, ფანქარი
28X27,8
A Man. Study. Detail
Paper, pencil
28x27,8

26. ქალები. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
20X16
Women. Study
Paper, pencil
20x16

27. ქალი ბავშვით. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
14X8
Woman with Child. Study
Paper, pencil
14x8

28. ქალები ხილით. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
16X22
Women with Fruit. Study
Paper, pencil
16x22

29. ქალები. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 16X22
Women. Study
Paper, pencil
1933. 16x22

30. ეტიუდი პანოსთვის
ქაღალდი, ფანქარი
1931. 27,3X23
Study for Paneau
Paper, pencil
1931. 27,3x23

30. ეტიუდი პანოსთვის
ქაღალდი, ფანქარი
1931. 19,5X18,8
Study for Paneau
Paper, pencil
1931. 19,5x18,8

31. ეტიუდი პანოსთვის
ქაღალდი, ფანქარი
1931. 20X16
Study for Paneau
Paper, pencil
1931. 20x16

32. მამაკაცი. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
22X16
A Man. Study
Paper, pencil
22x16

33. ქალი. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
22X16
A Woman. Study
Paper, pencil
22x16

34. ეტიუდი ბარელიეფისთვის
ქაღალდი, ფანქარი
24,4X31,5
Study for Bas-relief
Paper, pencil
24,4x31,5

35. ეტიუდი ბარელიეფისთვის
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
28,7X39
Study for Bas-relief
Paper, pencil, water-colour
28,7x39

36. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
1928. 22X14
Study
Paper, pencil
1928. 22x14

37. მოცეკვავე მამაკაცი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1928. 22,5X11,5
Dancing Man
Paper, pencil, water-colour
1928. 28,5x11,5

38. ახალგაზრდა მამაკაცი
ტილო, ზეთი
1925. 70,8X49
Young Man 
Oil on canvas  
1925. 70,8x49

40. ავტოპორტრეტი
ქაღალდი, ფანქარი
1935. 19,8X13,7
Self-portrait
Paper, pencil
1935. 19,8x13,7

41. ახალგაზრდა კაცის პორტრეტი
ტილო, ზეთი
1920-იანი წლები. 49X35
Portrait of a Young Man 
Oil on canvas
1920. 49x35

42. ბიჭის პორტრეტი
ტილო, ზეთი
1926. 39X29
Portrait of a Boy 
Oil on canvas
1926. 39x29

43. ქალის პორტრეტი
ტილო, ზეთი
1925. 36X50
Portrait of a Woman
Oil on canvas
1925. 36x50

44. ნატიურმორტი ჭურჭლით
ქაღალდი, ზეთი
1925. 46,5X59,5
Still life with Vessel
Paper, oil
1925. 46,5x59,5

45. ნატიურმორტი
მუყაო, ზეთი
1925. 40,2X54
Still life
Cardboard, oil
1925. 40,2x54

46. "რომელმან შექმნა სამყარო"
ქაღალდი, ფანქარი
13X10
"He who created the firmament"
Paper, pencil
13x10

47. შოთა რუსთაველი
ქაღალდი, შერეული ტექნიკა
10X14
ShotaRustaveli
Paper, mixed technique
10x14

48-49. შოთა რუსთაველი
კითხულობს "ვეფხისტყაოსანს"
ქაღალდი, ფანქარი
50X70,5
Shota Rustaveli is Reading 

კატალოგი Catalogue
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‘The Knight in the Panther's Skin’
Paper, pencil
50x70,5

50. ცეცხლის გამჩაღებლები
ქაღალდი, ტუში, აკვარელი
1927. 21,5X12,3
The Fire Starters
Paper, ink, water-colour
1927. 21,5x12,3

51. ცეცხლის გამჩაღებლები
ქაღალდი, ტუში, აკვარელი
1927. 17,5X12,3
The Fire Starters
Paper, ink, water-colour
1927. 17,5x12,3

52-53. ცეცხლის გამჩაღებლები
ქაღალდი, ტუში, აკვარელი,
ფანქარი
1927. 15,6X22,2
The Fire Starters
Paper, ink, water-colour, pencil
1927. 15,6x22,2

54. ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი
1928. 10,5X11
Hurriel Acosta
Paper, pencil
1928. 10,5x11

55. ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი
1928. 32X22
Hurriel Acosta
Paper, pencil
1928. 32x22

56. ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი
1928. 32X22
Hurriel Acosta
Paper, pencil
1928. 32x22

56. ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი
1928. 32,2X22
Hurriel Acosta
Paper, pencil
1928. 32,2x22

57. ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1928. 23X15
Hurriel Acosta
Paper, pencil, water-colour
1928. 23x15

58. ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1928. 19,8X9,5
Hurriel Acosta
Paper, pencil, water-colour, ink
1928. 19,8x9,5

59. ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, აკვარელი, ტუში
1928. 20X11
Hurriel Acosta
Paper, water-colour, ink
1928. 20x11

60. ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი
1928. 32,2X22
Hurriel Acosta
Paper, pencil
1928. 32,2x22

61. ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი
1928. 21,9X22
Hurriel Acosta
Paper, pencil
1928. 21,9x22

61. ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი
1928. 32,2X21,8
Hurriel Acosta
Paper, pencil
1928. 32,2x21,8

62. ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი,
აკვარელი, ტუში
1928. 25,5X13,5
Hurriel Acosta
Paper, pencil, water-colour, ink
1928. 25,5x13,5

63. ურიელ აკოსტა
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1928. 34X18
Hurriel Acosta
Paper, pencil, water-colour
1928. 34x18

64. თეთრები
ქაღალდი, ფანქარი,
აკვარელი, ტუში
1930. 22,8X10,1
The Whites
Paper, pencil, water-colour, ink
1930. 22,8x10,1

65. თეთრები
ქაღალდი, ფანქარი,
აკვარელი, ტუში
1930. 28X32,8
The Whites
Paper, pencil, water-colour, ink
1930. 28x32,8

66. ჩანახატი სპექტაკლისთვის
"თეთრები"
ქაღალდი, ფანქარი
1930. 28X32,8
Sketch for the Play ‘The Whites’
Paper, pencil
1930. 28x32,8

67. თეთრები
ქაღალდი, ფანქარი
1930. 11X6
The Whites
Paper, pencil
1930. 11x 6

68. ხატიჯე
ქაღალდი, ფანქარი
1930. 29X19,6
Khatije
Paper, pencil
1930. 29x19,6

69. ხატიჯე
ქაღალდი, ფერადი ფანქარი,
აკვარელი
1930. 14X23
Khatije
Paper, coloured pencil, 
water-colour
1930. 14x23

70. ბეატრიჩე ჩენჩი
ქაღალდი, ფანქარი
1930. 23,5X17,5
Beatrice Chenci
Paper, pencil
1930. 23,5x17,5

71. ბეატრიჩე ჩენჩი
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1930. 29X20,2
Beatrice Chenci
Paper, pencil, water-colour, ink
1930. 29x20,2

72. ბეატრიჩე ჩენჩი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1930. 27,8X27
Beatrice Chenci
Paper, pencil, water-colour
1930. 27,8x27

73. ბეატრიჩე ჩენჩი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1930. 29,3X19,6
Beatrice Chenci
Paper, pencil, water-colour
1930. 29,3x19,6

74. ბეატრიჩე ჩენჩი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1930. 29,4X13,3
Beatrice Chenci
Paper, pencil, water-colour
1930. 29,4x13,3

75. ბეატრიჩე ჩენჩი (დეტალი)
ქაღალდი, ფანქარი
1930. 27X24
Beatrice Chenci. Detail
Paper, pencil
1930. 27x24

76. მშენებელი სოლნესი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1931. 29,5X13,8
The Master Builder
Paper, pencil, water-colour 
1931. 29,5x13,8

77. მშენებელი სოლნესი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1931. 36,8X24,2
The Master Builder
Paper, pencil, water-colour 
1931. 36,8x24,2

78. მშენებელი სოლნესი
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1931. 20,6X30,8
The Master Builder
Paper, pencil, water-colour, ink
1931. 20,6x30,8

79. მშენებელი სოლნესი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1931. 31,3X20,2
The Master Builder
Paper, pencil, water-colour 
1931. 31,3x20,2

80. მშენებელი სოლნესი
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1931. 31,1X23,4
The Master Builder
Paper, pencil, water-colour, ink
1931. 31,1x23,4

81. მშენებელი სოლნესი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1931. 31X22
The Master Builder
Paper, pencil, water-colour 
1931. 31x22

82. მშენებელი სოლნესი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1931. 30X18

The Master Builder
Paper, pencil, water-colour 
1931. 30x18

83. მშენებელი სოლნესი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1931. 30X19
The Master Builder
Paper, pencil, water-colour 
1931. 30x19

84. მშენებელი სოლნესი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1931. 30X19
The Master Builder
Paper, pencil, water-colour 
1931. 30x19

85. ყოჩაღი ჯარისკაცი შვეიკი
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1931. 16,8X29
Brave Soldier Schweik
Paper, pencil, water-colour, ink
1931. 16,8x29

86. ყოჩაღი ჯარისკაცი შვეიკი
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1931. 16,2X28,2
Brave Soldier Schweik
Paper, pencil, water-colour, ink
1931. 16,2x28,2

86. ყოჩაღი ჯარისკაცი შვეიკი
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1931. 16,2X28,2
Brave Soldier Schweik
Paper, pencil, water-colour, ink
1931. 16,2x28,2

87. ყოჩაღი ჯარისკაცი შვეიკი
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1931. 16,2X28,2
Brave Soldier Schweik
Paper, pencil, water-colour, ink
1931. 16,2x28,2

88. მუნჯები ალაპარაკდნენ
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1931. 25,7X11,1
Dumbs Speak up
Paper, pencil, water-colour, ink
1931. 25,7x11,1

89. მუნჯები ალაპარაკდნენ
ქაღალდი, ფანქარი
1931. 9X9
Dumbs Speak up
Paper, pencil
1931. 9x9

90. ბომბეი
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1932. 27X13,6
Bombay
Paper, pencil, water-colour, ink
1932. 27x13,6

91. ბომბეი
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1932. 30X14,5
Bombay
Paper, pencil, water-colour, ink
1932. 30x14,5

92. ბომბეი
ქაღალდი, ფანქარი, 
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აკვარელი, ტუში
1932. 29X11
Bombay
Paper, pencil, water-colour, ink
1932. 29x11

93. ბომბეი
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1932. 29X13
Bombay
Paper, pencil, water-colour, ink
1932. 29x13

94. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი
1932. 32,5X44
The Robbers
Paper, pencil
1932. 32,5x44

95. ყაჩაღები
ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი,
აკვარელი, ტუში
1932. 38,9X19
The Robbers
Paper, cardboard, pencil, 
water-colour, ink
1932. 38,9x19

96. ყაჩაღები (დეტალი)
ქაღალდი, ფანქარი
1932. 39,7X32,2
The Robbers. Detail
Paper, pencil
1932. 39,7x32,2

97. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1932. 40X19,5
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
1932. 40x19,5

98. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი
1932. 34,7X18,4
The Robbers
Paper, pencil
1932. 34,7x18,4

99. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1932. 38,8X17
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
1932. 38,8x17

100. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი
1932. 23X26,7
The Robbers
Paper, pencil
1932. 23x26,7

101. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1932. 38X20
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
1932. 38x20

102. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი
1932. 32,5X44
The Robbers
Paper, pencil
1932. 32,5x44

103. ყაჩაღები

ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1932. 33,5X17,8
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
1932. 33,5x17,8

104. ყაჩაღები (დეტალი)
ქაღალდი, ფანქარი
1932. 28X24,4
The Robbers. Detail
Paper, pencil
1932. 28x24,4

105. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1932. 38X20
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
1932. 38x20

106. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1932. 31,8X20,3
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
1932. 31,8x20,3

107. ყაჩაღები
ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი,
აკვარელი, ტუში
1932. 33,8X16
The Robbers
Paper, cardboard, pencil, 
water-colour, ink
1932. 33,8x16

108. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი
1932. 36X27
The Robbers
Paper, pencil
1932. 36x27

109. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი
1932. 18,5X27,2
The Robbers
Paper, pencil
1932. 18,5x27,2

110. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი
1932. 23,9X16,2
The Robbers
Paper, pencil
1932. 23,9x16,2

111. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1932. 39X20
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
1932. 39x20

112. ყაჩაღები (დეტალი)
ქაღალდი, ფანქარი
1932. 18X23,9
The Robbers. Detail
Paper, pencil
1932. 18x23,9

113. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი
1932. 18X23,9
The Robbers. Detail
Paper, pencil
1932. 18x23,9

114-115. ყაჩაღები

ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1932. 16,7X39,8
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
1932. 16,7x39,8

116. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1932. 39X18
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
1932. 39x18

117. ყაჩაღები
ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი,
აკვარელი, ტუში
1932. 38,7X19,6
The Robbers
Paper, cardboard, pencil, 
water-colour, ink
1932. 38,7x19,6

118-119. ყაჩაღები
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1932. 17,5X40,4
The Robbers
Paper, pencil, water-colour, ink
1932. 17,5x40,4

120. ოტელო
ქაღალდი, ფერადი ფანქარი
1933. 29,8X25
Othello
Paper, coloured pencil
1933. 29,8x25

121. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 36X24
Othello
Paper, pencil, water-colour
1933. 36x24

122. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 20,9X31,9
Othello
Paper, pencil
1933. 20,9x31,9

125. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 46X40
კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 
დრამატული თეატრის მუზეუმი
Othello
Paper, pencil, water-colour
1933. 46x40
K. Marjanishvili State Teatre
Museum

126. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 35X23,3
Othello
Paper, pencil, water-colour
1933. 35x23,3

126. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 47X39
Othello
Paper, pencil, water-colour
1933. 47x39

127. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 44X40
კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 
დრამატული თეატრის მუზეუმი

Othello
Paper, pencil, water-colour
1933. 44x40
K. Marjanishvili State Teatre
Museum

128. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 47X37
Othello
Paper, pencil, water-colour
1933. 47x37

129. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 60X47
კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 
დრამატული თეატრის მუზეუმი
Othello
Paper, pencil, water-colour
1933. 60x47
K. Marjanishvili State Teatre
Museum

130. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 51,5X37,5
Othello
Paper, pencil, water-colour
1933. 51,5x37,5

131. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1933. 49X45
Othello
Paper, pencil, water-colour
1933. 49x45

132. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 27X24
Othello
Paper, pencil
1933. 27x24

133. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 52,5X32,5
Othello
Paper, pencil, water-colour
1933. 52,5x32,5

134. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 27X24
Othello
Paper, pencil
1933. 27x24

135. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 48X36
Othello
Paper, pencil, water-colour
1933. 48x36

136. ოტელო (დეტალი)
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 22X32
Othello. Detail
Paper, pencil
1933. 22x32

136. ოტელო (დეტალი)
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 28X27,8
Othello. Detail
Paper, pencil, 
1933. 28x27,8

137. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
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1933. 21X31
Othello
Paper, pencil, water-colour
1933. 21x31

138. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 24X13,3
Othello
Paper, pencil
1933. 24x13,3

139. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 22,7X21,6
Othello
Paper, pencil, water-colour
1933. 22,7x21,6

140. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 22,5X31
Othello
Paper, pencil
1933. 22,5x31

141. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1933. 51,5X28,5
Othello
Paper, pencil, water-colour
1933. 51,5x28,5

142. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 22X13,5
Othello
Paper, pencil
1933. 22x13,5

143. ოტელო
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1933. 47X37
Othello
Paper, pencil, water-colour, ink
1933. 47x37

144. სურამის ციხე
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 36,8X26,8
Surami Fortress
Paper, pencil
1933. 36,8x26,8

144. სურამის ციხე
ქაღალდი, აკვარელი
1933. 27,2X21,9
Surami Fortress
Paper, water-colour
1933. 27,2x21,9

144. სურამის ციხე
ქაღალდი, აკვარელი
1933. 20,4X25,8
Surami Fortress
Paper, water-colour
1933. 20,4x25,8

145. სურამის ციხე
ქაღალდი, აკვარელი
1933. 20,4X25,8
Surami Fortress
Paper, water-colour
1933. 20,4x25,8

146. სურამის ციხე
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 36X16,4
Surami Fortress
Paper, pencil
1933. 36x16,4

147. სურამის ციხე
ქაღალდი, მუყაო, ტუში, აკვარელი
1933. 25X28
Surami Fortress
Paper, cardboard, ink, 
water-colour
1933. 25x28

148. სურამის ციხე
ქაღალდი, ფანქარი
1933. 35X16,4
Surami Fortress
Paper, pencil
1933. 35x16,4

149. სურამის ციხე
მუყაო, ტუში, აკვარელი
1933. 25X35
კერძო კოლექცია
Surami Fortress
Paper, ink, water-colour
1933. 25x35
private Collection

150. ჩატეხილი ხიდი
ქაღალდი, ფანქარი
1935. 31,8X22
Broken Bridge
Paper, pencil
1935. 31,8x22

151. ჩატეხილი ხიდი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1935. 29X20
კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო 
დრამატული თეატრის მუზეუმი
Broken Bridge
Paper, pencil, water-colour
1935. 29x20
K. Marjanishvili State Teatre
Museum

152. ჩატეხილი ხიდი
ქაღალდი, ფანქარი
1935. 22X35
Broken Bridge
Paper, pencil
1935. 22x35

153. ჩატეხილი ხიდი
ქაღალდი, ფანქარი
1935. 29X21
Broken Bridge
Paper, pencil
1935. 29x21

154. ჩატეხილი ხიდი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1935. 31X22
Broken Bridge
Paper, pencil, water-colour
1935. 31x22

155. ჩატეხილი ხიდი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1935. 32X22,5
Broken Bridge
Paper, pencil, water-colour
1935. 32x22,5

156. ფრთოსანი მღებავი.ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
1936. 32,5X28
Flying Decorator. Study
Paper, pencil
1936. 32,5x28

157. ფრთოსანი მღებავი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1936. 43X57
Flying Decorator
Paper, pencil, water-colour
1936. 43x57

158. ფრთოსანი მღებავი. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
1936. 16X21
Flying Decorator. Study
Paper, pencil
1936. 16x21

159. ფრთოსანი მღებავი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1936. 43X30
Flying Decorator
Paper, pencil, water-colour
1936. 43x30

160. ფრთოსანი მღებავი. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
1936. 22X16
Flying Decorator. Study
Paper, pencil
1936. 22x16

161. ფრთოსანი მღებავი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
1936. 43,7X31,5
Flying Decorator
Paper, pencil, water-colour
1936. 43,7x31,5

162. ფრთოსანი მღებავი. ეტიუდი
ქაღალდი, ფანქარი
1936. 23X16
Flying Decorator. Study
Paper, pencil
1936. 23x16

163. ფრთოსანი მღებავი
ქაღალდი, ფანქარი,
1936. 42,7X31,2
Flying Decorator
Paper, pencil, water-colour
1936. 42,7x31,2

164. ფრთოსანი მღებავი
ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, 
აკვარელი
1936. 43,4X31,2
Flying Decorator
Paper, pencil, ink, water-colour
1936. 43,4x31,2

166. ფრთოსანი მღებავი
ქაღალდი, ფანქარი, 
აკვარელი, ტუში
1936. 43X30
Flying Decorator
Paper, pencil, ink, water-colour
1936. 43x30

167.ფრთოსანი მღებავი
ქაღალდი, აკვარელი,
1936. 43X30
Flying Decorator
Paper, Watercolor
1936.43X30

168. ქალის კოსტიუმის ესკიზი
ქაღალდი, ფანქარი
35,5X22,5
Sketch for the Woman’s Costume
Paper, pencil
35,5x22,5

169. ქალის კოსტიუმის ესკიზი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
38,5X29
(ნ. სუხიშვილის კოლექცია)
Sketch for the Woman’s Costume
Paper, pencil, water-colour
38,5x29
( N. Sukhishvili Collection)

170. ქალის კოსტიუმის ესკიზი
ქაღალდი, ფანქარი
31X20
Sketch for the Woman’s Costume
Paper, pencil
31x20

171. ქალის კოსტიუმის ესკიზი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
30,5X21
Sketch for the Woman’s Costume
Paper, pencil, water-colour
30,5x21

172. მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი
37X33
Sketch for the Man’s Costume
Paper, pencil, water-colour
37x33

173. მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი
ქაღალდი, ფანქარი
30X20
Sketch for the Man’s Costume
Paper, pencil, 
30x20

174. მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი
ქაღალდი, ფანქარი
33,5X23,5
Sketch for the Man’s Costume
Paper, pencil
33,5x23,5

175. მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი
ქაღალდი, ფანქარი
31X21
Sketch for the Man’s Costume
Paper, pencil
31x21

176. მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი
ქაღალდი, ფანქარი
30X20
Sketch for the Man’s Costume
Paper, pencil
30x20

177. მამაკაცის კოსტიუმის ესკიზი
ქაღალდი, ფანქარი
32X22
Sketch for the Man’s Costume
Paper, pencil
32x22
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გამოყენებული ლიტერატურა Literature:

კოტე ჯანდიერი. "კონსტრუქცია, ექსპრესია, გროტესკი". კრბ: "პეტრე ოცხელი 1907-1937". თბილისი. 2007

გოგი ხოშტარია.  "პეტრე ოცხელი- ცხოვრებისა და შემოქმედების ძირითადი შტრიხები". კრბ: "პეტრე ოცხელი 
1907-1937". თბილისი. 2007

Kote Jandieri ‘Structure, Expression, Grotesque’. Catalogue – ‘Petre Otskheli 1907-1937’. Tbilisi 2007.

Gogi Khoshtaria – ‘Petre Otskheli – His Life and Art at a Glance’ catalogue – ‘Petre Otskheli 1907-1937’. Tbilisi 2007.
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