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ძვირფასო მკითხველო, 
გა  მორ   ჩე  ულ   მა მხატ   ვარ   მა ირი  ნა შტენ   ბერ   გ   მა მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი რო  ლი შე  ას   რუ  ლა ქარ   თუ  ლი ხე  ლოვ   ნე  ბის ის   ტო  რი  ა  ში და 

კერ   ძოდ, სცე  ნოგ   რა  ფი  ის ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბა  ში. მი  სი თე  ატ   რა  ლუ  რი ნა  მუ  შევ   რე  ბი თა  ვის დრო  ზე იმ   დე  ნად სა  ხა  სი  ა  თო და პომ   პე 
ზუ  რი გახ   ლ   დათ, რომ ამ უკა  ნას   კ   ნელ   მა მი  სი  ვე დაზ   გუ  რი მხატ   ვ   რო  ბის შე  დევ   რე  ბიც კი დაჩ   რ   დი  ლა. ქარ   თუ  ლი თე  ატ   რის სცე 
ნამ ირი  ნა შტენ   ბერგს სა  შუ  ა  ლე  ბა მის   ცა უშურ   ვე  ლად გა  მო  ევ   ლი  ნა თვით   მ   ყო  ფა  დო  ბა და მე  ტიც, და  ემ   კ   ვიდ   რე  ბი  ნა სა  კუ  თა  რი 
სტი  ლი. მი  სი ეს   კი  ზე  ბი გა  ჯე  რე  ბუ  ლია ერო  ტიზ   მით, ზღაპ   რე  ბი  სათ   ვის და  მა  ხა  სი  ა  თე  ბე  ლი მის   ტი  ციზ   მით; აქ   ვე ვხე  დავთ მსუ  ბუქ 
ირო  ნი  ას, და  სავ   ლუ  რი მხატ   ვ   რო  ბი  სათ   ვის და  მა  ხა  სი  ა  თე  ბელ სა  ზე  ი  მო ელ   ფერ   სა და გრო  ტესკს.

ირი  ნა შტენ   ბერ   გ   მა, ისე  ვე რო  გორც საბ   ჭო  ე  თის ბევ   რ   მა ნი  ჭი  ერ   მა მხატ   ვარ   მა, მძი  მე და ეკ   ლი  ა  ნი გზა გა  მო  ი  ა  რა. 1929 
წელს იგი თბი  ლი  სი  დან  მოს   კოვ   ში გა  ემ   გ   ზავ   რა, სა  დაც რუ  სულ მხატ   ვ   რულ ელი  ტას გა  ეც   ნო და გან   სა  კუთ   რე  ბით და  უ  მე  გობ  
რ   და ცნო  ბი  ლი ჯგუ  ფის – „13”-ის წევ   რებს. მხატ   ვარ   თა ეს გა  ერ   თი  ა  ნე  ბა შემ   დეგ შე  მოქ   მე  დე  ბით ფორ   მუ  ლას ეყ   რ   დ   ნო  ბო  და: 
„თანამედროვეობის ადეკ   ვა  ტუ  რად პლას   ტი  კუ  რი ენის მუდ   მი  ვი ძი  ე  ბა. ამას   თა  ნა  ვე, ბრძო  ლა ძველ და ახალ აკა  დე  მიზ   მ   თან“.  
ჯგუფ  „13“-ის მხატ   ვ   რე  ბი და მა  თი მე  გო  ბა  რი  ირი  ნა შტენ   ბერ   გი აფა  სებ   დ   ნენ „ნახატსა და აკ   ვა  რელ   ზე ერ   თი ამო  სუნ   თ   ქ   ვით 
მუ  შა  ო  ბას. ეს პრო  ცე  სი უნ   და ყო  ფი  ლი  ყო სწრა  ფი, მსუ  ბუ  ქი, და  მუხ   ტუ  ლი რიტ   მით. ამ რიტმს კი  ქა  ღალ   დი არ უნ   და და  ე  ტან  
ჯა“. 1929 წელ   ს   ვე ანა  ტო  ლი ლუ  ნა  ჩარ   ს   კის დახ   მა  რე  ბით მოს   კოვ   ში გა  იხ   ს   ნა ირი  ნა შტენ   ბერ   გის პირ   ვე  ლი პერ   სო  ნა  ლუ  რი გა 
მო  ფე  ნა. ამის შემ   დ   გომ იგი აქ   ტი  უ  რად თა  ნამ   შ   რომ   ლობ   და ჟურ   ნა  ლებ   თან: „Рост”-ი, „30 Дней” და  „Крокодил”-ი. 1930 
წელს ირი  ნა შტენ   ბერ   გი თბი  ლის   ში დაბ   რუნ   და, სა  დაც, მძი  მე იდე  ო  ლო  გი  ურ დიქ   ტატს შე  ე  ჯა  ხა – თა  ვი  სუ  ფა  ლი ნე  ბის მხატ   ვ  
რის შე  მოქ   მე  დე  ბა  ში მა  ლე „ბურჟუაზიული ინ   დი  ვი  დუ  ა  ლიზ   მის ნიშ   ნე  ბი“ და  ი  ნა  ხეს და შე  სა  ბა  მი  სად, კრი  ტი  კუ  ლად შე  ა  ფა  სეს. 

წი  თე  ლი ტე  რო  რის ში  შის გა  მო მხატ   ვა  რი იძუ  ლე  ბუ  ლი გახ   და, კომ   პ   რო  მის   ზე წა  სუ  ლი  ყო. ამი  ტო  მაც, 1935 წელს მო  ნა  წი  ლე 
ო  ბა მი  ი  ღო სა  ქარ   თ   ვე  ლო  სა და კავ   კა  სი  ა  ში ბოლ   შე  ვი  კუ  რი ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის ის   ტო  რი  ი  სად   მი მიძღ   ვ   ნილ გა  მო  ფე  ნა  ში. გა  მო 
ფე  ნას მოჰ   ყ   ვა მხატ   ვ   რის სა  ჯა  რო მო  ნა  ნი  ე  ბაც გა  ზეთ „კომუნისტში”, სა  დაც „აღიარა“, რომ  მი  სი შე  მოქ   მე  დე  ბა გარ   კ   ვე  უ  ლი 
პე  რი  ო  დი „ბურჟუაზიული ელე  მენ   ტე  ბით“ იყო გა  ჯე  რე  ბუ  ლი...

ასე  თი მძი  მე ბე  დი  სა და გა  მორ   ჩე  უ  ლი გე  მოვ   ნე  ბის ოს   ტა  ტის შე  მოქ   მე  დე  ბას თე  ატ   რი  სა და კი  ნოს მხატ   ვ   რე  ბის VIII ტო  მი და 
ეთ   მო. მკითხ   ვე  ლი ალ   ბო  მის გვერ   დებ   ზე იხი  ლავს ირი  ნა შტენ   ბერ   გის მი  ერ გა  ფორ   მე  ბუ  ლი სპექ   ტაკ   ლე  ბის ეს   კი  ზებს: სა  ქარ  
თ   ვე  ლოს არა  ერ   თი, მათ შო  რის: ალ. გრი  ბო  ე  დო  ვის სა  ხე  ლო  ბის რუ  სუ  ლი დრა  მა  ტუ  ლი, თბი  ლი  სის მო  ზარდ მა  ყუ  რე  ბელ   თა 
რუ  სუ  ლი და ქარ   თუ  ლი თე  ატ   რე  ბი  სათ   ვის. სა  ყუ  რადღე  ბო  ა, რომ ამ ნა  მუ  შე  ვარ   თა აბ   სო  ლუ  ტუ  რი უმ   რავ   ლე  სო  ბა პირ   ვე  ლად 
იბეჭ   დე  ბა, რაც ამ ნი  ჭი  ე  რი მხატ   ვ   რის ღვაწ   ლის თა  ვი  სე  ბუ  რი უკ   ვ   დავ   ყო  ფა  ა.

გიორგი კალანდია
ხელოვნების სასახლე-კულტურის ისტორიის მუზეუმის გენერალური დირექტორი, პროფესორი

Dear reader
The distinguished artist Irina Steinberg played an extremely important role in the history of Georgian art, particu-

larly in the formation of scenography. Her theatrical works were so characteristic and grandiose that they overshad-
owed even her own masterpieces of easel paintings. The Georgian theater scene allowed Irina Steinberg to unwit-
tingly express her identity and, moreover, to establish her own style. Her sketches are saturated with eroticism, and 
the mysticism characteristic of fairy tales; here we discover subtle irony, solemn hues and a grotesque style typical 
of Western painting.

Irina Steinberg, as many talented Soviet artists, came a long way. In 1929 she left Tbilisi for Moscow, where she 
became acquainted with the Russian artistic elite and made friends with the members of the famous group “13”. This 
union of artists relied on the following creative formula: “The constant search for an adequately plastic language of 
modernity, while at the same time addressing the struggle between old and new academism.” The artists of Group 
13 and their friend Irina Steinberg appreciated “working with watercolor. This process had to be fast and light, with 
a charged rhythm. The paper should not have suffered from this rhythm.” In 1929, with the help of Anatoly Lunacha-
rsky, Irina Steinberg’s first solo exhibition was opened in Moscow. Subsequently she collaborated actively with the 
magazines: “Rost”, “30 Days” and “Crocodile”. In 1930, Irina Steinberg returned to Tbilisi, where she faced a severe 
ideological dictatorship - “signs of bourgeois individualism” were soon discerned in the artist’s works and were thus 
critically evaluated. Fearing the Red Terror, the artist was forced to compromise. Accordingly, in 1935 she took part 
in an exhibition dedicated to the history of Bolshevik organizations in Georgia and the Caucasus. The exhibition was 
followed by the artist’s public apology in the newspaper “Communist”, where she “admitted” that her work had been 
saturated with “bourgeois elements” for some time...

Volume VIII of Theater and Cinema Artists was dedicated to the creations of Steinberg, artist of ill-fortune and 
distinctive taste. On the pages of the album the reader can study the sketches of performances designed by Irina 
Steinberg: many of them are Georgian, including the Alexander Griboedov Russian Drama for Russian and Georgian 
theaters in Tbilisi. It is noteworthy that the vast majority of these works have been printed for the first time, and 
highlight the merits of this talented artist.

George Kalandia
Professor, General Director Art Palace of Georgia - Museum of Cultural History
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ირი ნა შტენ ბერ გი

ეკა    ტე    რი    ნე II-ის დროს პე    ტერ       ბურ       გის სა    სახ       ლე   ე    ბის მშე    ნებ       ლო    ბა    ში მო    ნა    წი    ლე   ო    ბის მი    სა    ღე    ბად ევ       რო    პე    ლი არ       ქი    ტექ       ტო    რე   
ბი მო   იწ       ვი   ეს. მათ შო    რის იყ       ვ       ნენ მხატ       ვარ ირი    ნა შტენ       ბერ       გის გერ       მა    ნე    ლი წი    ნაპ       რე    ბიც. 

ირი    ნა შტენ       ბერ       გი 1905 წელს თბი    ლის       ში და   ი    ბა    და ვა    ლე    რი   ან შტენ       ბერ       გი    სა და ანა სო    კო    ლო    ვას ოჯახ       ში. ინ       ჟი    ნერ       -       მ       შე   
ნე    ბე    ლი მა    მის პრო    ფე    სი   ი    დან გა    მომ       დი    ნა    რე, შტენ       ბერ       გე    ბი მუდ       მი    ვად იც       ვ       ლიდ       ნენ საცხოვ       რე    ბელ ად       გილს – ხან თბი    ლის       ში 
იყ       ვ       ნენ, ხან მოს       კოვ       ში, ქუ    თა   ის       ში, ბა    თუმ       სა თუ პე    ტერ       ბურ       გ       ში.

პირ       ველ მსოფ       ლიო ომამ       დე ოჯა    ხი პე    ტერ       ბურ       გის სი   ახ       ლო    ვეს ცხოვ       რობ       და. ხატ       ვი    სად       მი მიდ       რე    კი    ლე    ბა ირი    ნას ოჯა    ხი    დან 
დაჰ       ყ       ვა. გარ       და იმი    სა, რომ დე    და    მი    სი დახ       ვე    წი    ლი გე    მოვ       ნე    ბით გა    მო   ირ       ჩე   ო    და, იგი ხა    ტავ       და კი    დეც. ამას გარ       და, ირი    ნა და 
მი    სი და, ევ       გე    ნია ზო    გა    დი გა    ნათ       ლე    ბის გარ       და ხე    ლოვ       ნე    ბა    საც ეწა    ფე    ბოდ       ნენ. გო    გო    ნებს ხატ       ვა    სა და ძერ       წ       ვას პე    ტერ       ბურ       გის 
აკა    დე    მი   ის სტუ    დენ       ტი ას       წავ       ლი    და.

1917 წელს შტენ       ბერ       გე    ბის ოჯა    ხი თბი    ლის       ში გად       მო    ვი    და საცხოვ       რებ       ლად. ად       გილ       ზე ჩა    მო    სუ    ლებ       მა აღ       მო   ა    ჩი    ნეს, რომ 
მსა    ხურს მთე    ლი მა    თი ნივ       თე    ბი გა   ე    ყი    და და გაქ       ცე   უ    ლი    ყო. ოჯახს გა   უ    ჭირ       და, თუმ       ცა მა    მას, ვა    ლე    რი   ანს მა   ინც ჰქონ       და იმე    დი, 
რომ მი    სი საქ       მე და    ფას       დე    ბო    და ქვე    ყა    ნა    ში. იგი მომ       დევ       ნო წელს ბა    ქო    ში გა   ემ       გ       ზავ       რა სა    მუ    შა   ოდ, ცო    ტა ხან       ში კი ოჯახ       მა მი   ი   
ღო ცნო    ბა, რომ ვა    ლე    რი   ა    ნი ყა    ჩა    ღებ       მა მოკ       ლეს.

ირი    ნამ სა    ქარ       თ       ვე    ლო    ში სწავ       ლა ნა    ტი    ფი ხე    ლოვ       ნე    ბის წა    ხა    ლი    სე    ბის კავ       კა    სი   უ    რი სა    ზო    გა    დო   ე    ბის სკო    ლა    ში გა    ნაგ       რ       ძო. 
მოგ       ვი   ა    ნე    ბით კი, 1923 წელს, სამ       ხატ       ვ       რო აკა    დე    მი   ის სტუ    დენ       ტი გახ       და. აკა    დე    მი   ა    ში მას ისე    თი ცნო    ბი    ლი მხატ       ვ       რე    ბი ას       წავ      
ლიდ       ნენ, რო    გო    რე    ბიც იყ       ვ       ნენ – გ. გა    ბაშ       ვი    ლი, ი. შარ       ლე    მა    ნი, ვ. ფო    გე    ლი, ე. ლან       სე    რე. აკა    დე    მი   ა    ში სწავ       ლი    სას ირი    ნას 
ნა    ხა    ტე    ბით პე    და    გო    გე    ბი აღ       ფ       რ       თო    ვა    ნე    ბულ       ნი იყ       ვ       ნენ, აღ       ნიშ       ნავ       დ       ნენ მის თან       და    ყო    ლილ ხატ       ვის ნიჭ       სა და ფან       ტა    ზი   ის უნარს. 
შტენ       ბერ       გ       მა კლა    სი    კუ    რი ნა    ხა    ტის ტექ       ნი    კას ალ       ღო მა    ლე    ვე აუღო  და ძა    ლი   ან სწრა    ფად დახ       ვე    წა იმ დო    ნემ       დე, რომ პე    და    გო   
გე    ბი ეუბ       ნე    ბოდ       ნენ, მეტს ვე    ღა    რა    ფერს გას       წავ       ლი    თო.

1920 წელს ირი    ნა შტენ       ბერ       გი ცო    ლად გაჰ       ყ       ვა წარ       მო    შო    ბით იტა    ლი   ელ ვლა    დი    მირ ან       დ       რი   ო    ლე    ტის, რომ       ლის ოჯახ       საც 
თბი    ლის       ში მარ       მა    რი    ლოს ბიზ       ნე    სი ჰქონ       და, თუმ       ცა, ქორ       წი    ნე    ბა ხან       მოკ       ლე აღ       მოჩ       ნ       და. წყვი    ლი ერ       თ       მა    ნეთს 1924 წელს და   
შორ       და. ამ პე    რი   ოდ       ში ირი    ნა მე    გობ       რობ       და ვე    რა პა    ნი    ნას       თან, ელე    ნე ახ       ვ       ლე    დი   ან       თან, ასე    ვე ცნო    ბილ ლი    ტე    რა    ტორ       თან 
და მთარ       გ       მ       ნელ       თან, ვლა    დი    მირ ელ       ს       ნერ       თან, რომ       ლის       გა    ნაც „მირ ის       კუს       ტ       ვოს“ მხატ       ვ       რე    ბი გა   იც       ნო. შტენ       ბერ       გი თვი    თონ       ვე 
აღ       ნიშ       ნავს, რომ ვ. ელ       ს       ნერ       თან მე    გობ       რო    ბამ მას       ზე დი    დი გავ       ლე    ნა იქო    ნია და ფან       ტა    ზი   ის გა    თა    ვი    სუფ       ლე    ბა    შიც და   ეხ       მა    რა.

1929 წელს ირი    ნა მოს       კოვ       ში გა   ემ       გ       ზავ       რა, სა    დაც ნა    თე    სა    ვებ       თან და    ბი    ნავ       და. რამ       დე    ნი    მე დღე    ში საბ       ჭო    თა კავ       ში    რის გა   
ნათ       ლე    ბი    სა და კულ       ტუ    რის კო    მი    სარს ა. ლუ    ნა    ჩარ       ს       კის უნ       და შეხ       ვედ       რო    და გა    მო    ფე    ნის თა   ო    ბა    ზე. მე   ო    რე შეხ       ვედ       რის შემ       დეგ 
გა    მო    ფე    ნის მოწყო    ბაც და   ი    გეგ       მა. გა    მო    ფე    ნამ       დე მოს       კო    ვის სამ       ხატ       ვ       რო აკა    დე    მი   ა    ში ჩვე    ნე    ბა მო   ეწყო. ახალ       გაზ       რ       და მხატ       ვა    რი 
ქა    ლის ნა    მუ    შევ       რე    ბი ყვე    ლას მო   ე    წო    ნა, ფე   ო    დო    ტოვ       -       და    ვი    დო    ვის გარ       და, რო    მელ       მაც ნა    ხა    ტე    ბის თე    მა    ტი    კა გა   აკ       რი    ტი    კა. იმ 
დრო   ის       თ       ვის ირი    ნა შტენ       ბერ       გი გა    ტა    ცე    ბუ    ლი იყო მი    თო    ლო    გი   ი    თა და ერო    ტიზ       მით, რაც ბუ    ნებ       რი    ვი   ა, მის მხატ       ვ       რო    ბა    შიც აისა   
ხა. გა    მო    ფე    ნა 1929 წლის მა   ის       ში გა   იხ       ს       ნა და ორ თვეს გაგ       რ       ძელ       და. ვი    ნა   ი    დან ირი    ნა შტენ       ბერ       გი ამ დრო   ი    სათ       ვის ჯერ კი    დევ 
არ იყო ცნო    ბი    ლი მხატ       ვა    რი და არც ის იცო    და, დამ       თ       ვა    ლი   ე    რე    ბე    ლი რო    გორ მო   ე    ზი    და, ბევ       რი ხალ       ხი არ მო    დი   ო    და, თუმ       ცა 
ვინც მო    დი   ო    და, ნა    მუ    შევ       რე    ბით ყვე    ლა ინ       ტე    რეს       დე    ბო    და. სა    მა    გი   ე    როდ, ამ გა    მო    ფე    ნის დახ       მა    რე    ბით  შტენ       ბერ       გი რუ    სულ 
მხატ       ვ       რულ ელი    ტას გა   ეც       ნო, და   უ    მე    გობ       რ       და ჯგუფ „13“-ის წევ       რებ       საც. ირი    ნა თა    ნამ       შ       რომ       ლობ       და ჟურ       ნა    ლებ       თან „Рост“, 
„30 Дней“, „Крокодил“. სულ მა    ლე შექ       მ       ნა ნე    პის სე    რი   ა, რომ       ლის შეს       რუ    ლე    ბის ცოცხა    ლი, სწრა    ფი ტექ       ნი    კა მნახ       ველს 
მოს       კო    ვის ბა    რე    ბის, ღა    მის კა    ფე   ე    ბი    სა და რეს       ტორ       ნე    ბის სი   ა    მოვ       ნე    ბა    სა და დროს       ტა    რე    ბა    ზე აგე    ბულ ცხოვ       რე    ბას აჩ       ვე    ნებ       და.

1920-იანი წლე    ბის ბო    ლოს საბ       ჭო    თა იდე   ო    ლო    გი   ის ზე    წო    ლა ხე    ლოვ       ნე    ბა    ზეც შე    სამ       ჩ       ნე    ვი ხდე    ბო    და, ებ       რ       ძოდ       ნენ ფორ       მა   
ლიზმს. ირი    ნა შტენ       ბერ       გის       თ       ვის უნი    ფი    კა    ცი   ა, რო    მე    ლიც სა    ხელ       მ       წი    ფო იდე   ო    ლო    გი   ის და    საყ       რ       დენს წარ       მო   ად       გენ       და, მი   უ    ღე   
ბე    ლი იყო. მოს       კოვ       ში ყოფ       ნი    სას მხატ       ვა    რი არა   ერ       თხელ შეხ       ვ       და ლუ    ნა    ჩარ       ს       კის. ბო    ლო შეხ       ვედ       რის დროს ამ უკა    ნას       კ       ნელ       მა 
პირ       ვე    ლი ბიძ       გი მის       ცა თე   ატ       რის       კენ, თა    ვი    სი ორი პი   ე    სა გა    დას       ცა და სთხო    ვა, მათ მხატ       ვ       რულ გა    ფორ       მე    ბა    ზე ემუ    შა    ვა. 1930 
წელს ირი    ნა შტენ       ბერ       გ       მა მოს       კო    ვი და    ტო    ვა და თბი    ლის       ში დაბ       რუნ       და, ლუ    ნა    ჩარ       ს       კის პი   ე    სე    ბი თან კი წა    მო   ი    ღო, მაგ       რამ გა   უ   
ფორ       მე    ბე    ლი და    ტო    ვა.

თბი    ლის       ში დაბ       რუ    ნე    ბულ       მა მხატ       ვარ       მა თა    ნამ       შ       რომ       ლო    ბა ქარ       თულ გა    მო    ცე    მებ       თან გა    ნაგ       რ       ძო. 1933 წელს შტენ       ბერ       გი 
ჯან       მ       რ       თე    ლო    ბის გა   უმ       ჯო    ბე    სე    ბის მიზ       ნით აჭა    რა    ში გა   ემ       გ       ზავ       რა, სა    დაც ნა    ყო    ფი   ე    რად იმუ    შა    ვა სე    რი   ა    ზე „ჩემი აჭა    რა“. თა    მა    მი 
ფე    რე    ბი    თა და ვირ       ტუ   ო    ზუ    ლო    ბით შექ       მ       ნი    ლი აკ       ვა    რე    ლის სე    რია დამ       თ       ვა    ლი   ე    რე    ბელ       თან პირ       ვე    ლი    ვე წა    მი    დან ამ       ყა    რებ       და ემო   
ცი   ურ კავ       შირს.

1930-იან წლებ       ში საბ       ჭო    თა იდე   ო    ლო    გი   უ    რი დიქ       ტა    ტი უკ       ვე მხატ       ვ       რებ       საც მის       წ       ვ       და. 1933 წლის გა    ზეთ „ლიტერატურულ 
სა    ქარ       თ       ვე    ლო    ში“ ირი    ნა შტენ       ბერ       გი გა   აკ       რი    ტი    კა პ. პავ       ლენ       კომ, რო    მელ       მაც მის მხატ       ვ       რო    ბა    ში და   ი    ნა    ხა კოს       მო    პო    ლი    ტიზ       მი   
სა და ინ       დი    ვი    დუ   ა    ლუ    რი ბურ       ჟუ   ა    ზი   ის ნიშ       ნე    ბი და მო   უ    წო    და, თა    ვი    სი შე    მოქ       მე    დე    ბა სო    ცი   ა    ლის       ტუ    რი პრო    პა    გან       დის       თ       ვის მი  
ე    სა    და    გე    ბი    ნა. ეს სტა    ტია წარ       მო   ად       გენ       და გაფ       რ       თხი    ლე    ბას და კომ       პ       რო    მის       ზე წას       ვ       ლის       კენ მო   უ    წო    დებ       და მხატ       ვარს. ირი    ნა 
შტენ       ბერ       გ       მა მო    ძებ       ნა გა    მო    სა    ვა    ლი და შექ       მ       ნა სე    რია თე    მა    ზე „საქართველოს ქა    ლე    ბი“. მი   უ    ხე    და    ვად იმი    სა, რომ ამ სე    რი   ა    ში 
ძლი   ე    რი, მშრო    მე    ლი, მა    მა    კაც       თან გა    თა    ნაბ       რე    ბუ    ლი ქა    ლე    ბი იყ       ვ       ნენ წარ       მო    ჩე    ნილ       ნი, სტი    ლის       ტუ    რად ეს ნა    ხა    ტე    ბიც კრი    ტი    კის 
ობი   ექ       ტად იქ       ცა.



1936 წელს სა    ქარ       თ       ვე    ლო    სა და კავ       კა    სი   ა    ში ბოლ       შე    ვიზ       მის ის       ტო    რი   ი    სად       მი მიძღ       ვ       ნილ გა    მო    ფე    ნა    ზე ირი    ნა შტენ       ბერ       გის 
„სტალინი და კეცხო    ვე    ლი“ ერ       თ       -ერთ სა   უ    კე    თე    სო ნა    მუ    შევ       რად აღი   ა    რეს. გა    მო    ფე    ნის შემ       დეგ გა    ზეთ „კომუნისტში“ მხატ      
ვარს მო   უ    წია სა    ჯა    როდ ეღი   ა    რე    ბი    ნა, რომ აქამ       დე მი    სი შე    მოქ       მე    დე    ბა ბურ       ჟუ   ა    ზი   უ    ლი ელე    მენ       ტე    ბით იყო გა    ჯე    რე    ბუ    ლი, ხო    ლო 
სტა    ლი    ნურ თე    მა    ტი    კა    ზე მუ    შა   ო    ბის პე    რი   ოდ       ში გა   ი    ზარ       და რო    გორც შე    მოქ       მე    დი, რის       თ       ვი    საც მად       ლო    ბას უხ       დი    და ლავ       რენ       ტი 
ბე    რი   ას. იმ მხატ       ვ       რე    ბის მსგავ       სად, რო    მელ       თა სტი    ლიც სო    ცი   ა    ლის       ტუ    რი იდე   ო    ლო    გი   ის ჩარ       ჩო   ებ       ში ვერ ჯდე    ბო    და, ირი    ნა 
შტენ       ბერ       გ       მაც ხსნა თე   ატ       რ       ში იპო    ვა. 1936 წელს გა   ა    ფორ       მა სპექ       ტაკ       ლე    ბი „ვედრება სი    ცოცხ       ლე    ზე“ და „ტომ სო   ი   ე    რის თავ      
გა    და    სა    ვა    ლი“, რი    თაც მის შე    მოქ       მე    დე    ბა    ში ახა    ლი ეტა    პი და   იწყო. თე   ატ       რის სამ       ყა    რო    ში მხატ       ვა    რი თავს თა    ვი    სუფ       ლად და 
მყუდ       როდ გრძნობ       და. მან 300-ზე მე    ტი სპექ       ტაკ       ლი გა   ა    ფორ       მა.

ირი    ნა შტენ       ბერ       გის დე    ბი   უ    ტი მო    ზარდ მა    ყუ    რე    ბელ       თა თე   ატ       რ       ში შედ       გა სპექ       ტაკ       ლით „ტომ სო   ი   ე    რის თავ       გა    და    სა    ვა    ლი““ 
(რეჟისორი მ. რეხელ       სი). მი   უ    ხე    და    ვად იმი    სა, რომ თე   ატ       რ       ში მუ    შა   ო    ბის გა    მოც       დი    ლე    ბა არ ჰქო    ნი   ა, მხატ       ვარ       მა გა    ბე    დუ    ლე    ბა 
გა    მო   ი    ჩი    ნა. წრე    ზე გან       თავ       სე    ბულ და    ბალ ჩარ       ხ       ზე ააგო გა    დაშ       ლი    ლი წიგ       ნის ფორ       მის დე    კო    რა    ცი   ა. ამ წიგ       ნის  ფურ       ც       ლე    ბი კი 
მოქ       მე    დე    ბის არე   ალ       სა და თე    მა    ტი    კას გან       საზღ       ვ       რავ       და. ფურ       ც       ლე    ბის გა    დაშ       ლი    სას ხან ღო    ბე გა    მოჩ       ნ       დე    ბო    და, ხან კი საცხოვ      
რე    ბე    ლი სახ       ლის ინ       ტე    რი   ე    რი. თე   ატ       რის მხატ       ვ       რებს მუ    დამ უწევთ სცე    ნის ტექ       ნი    კუ    რი შე    საძ       ლებ       ლო    ბე    ბის გათ       ვა    ლის       წი    ნე    ბა. 
ირი    ნა შტენ       ბერ       გ       მა კი ამ სპექ       ტაკ       ლ       ში მარ       ტი    ვად, მო    ხერ       ხე    ბუ    ლად და მო    ზარ       დი მა    ყუ    რებ       ლი    სათ       ვის სა    ხა    ლი    სოდ გა    დაწყ       ვი   
ტა პრობ       ლე    მა.

1941 წელს ირი    ნა შტენ       ბერ       გ       მა ა. გრი    ბო   ე    დო    ვის სა    ხე    ლო    ბის თე   ატ       რის სცე    ნა    ზე გა   ა    ფორ       მა ი. ვა    კე    ლის ის       ტო    რი   უ    ლი დრა   
მა „დიდი მო   უ    რა    ვი“. შე    საძ       ლოა სა    მა    მუ    ლო ომის მო   ახ       ლო   ე    ბის გა    მო, სპექ       ტაკლს დი    დი გა    მოხ       მა   უ    რე    ბა მოჰ       ყ       ვა, აღი    ნიშ       ნა 
მხატ       ვ       რის და    მო    კი    დე    ბუ    ლე    ბაც, რო    მელ       მაც ენერ       გია და გა    მოც       დი    ლე    ბა არ და   ი    შუ    რა. ეს       კი    ზე    ბი    დან ნათ       ლად ჩანს, რომ შტენ      
ბერ       გი ცდი    ლობ       და სპექ       ტაკ       ლის       თ       ვის ხაზ       გას       მუ    ლად ეროვ       ნუ    ლი სუ    ლის       კ       ვე    თე    ბა შთა   ე    ბე    რა. ჟურ       ნალ „საბჭოთა ხე    ლოვ       ნე    ბის“ 
გა    რე    კან       ზე სპექ       ტაკ       ლის დე    კო    რა    ცი   ის ეს       კი    ზია გა    მო    ტა    ნი    ლი, ხო    ლო სტა    ტი   ა    ში „დიდი მო   უ    რა    ვის“ დად       გ       მი    სა და მხატ       ვ       რის 
შე    სა    ხებ ვკითხუ    ლობთ: „გიორგი სა   ა    კა    ძის ეზო ნოს       ტე    ში, ლუ   არ       საბ მე    ფის სა    სახ       ლე და სცე    ნა მღვი    მე    ვის მო    ნას       ტერ       თან ირ. 
შტენ       ბერ       გის მი   ერ შე    სა    ნიშ       ნა    ვა    დაა გად       მო    ცე    მუ    ლი. აქ არის და    ცუ    ლი რო    გორც ქარ       თუ    ლი არ       ქი    ტექ       ტუ    რუ    ლი სტი    ლი, ისე მო   
ცე    მუ    ლია სა    ქარ       თ       ვე    ლოს ბუ    ნე    ბა“.

1957 წელს გრი    ბო   ე    დო    ვის თე   ატ       რ       ში მე    რი ოლ       შა    ნიც       კა   ი   ამ დად       გა ედუ   არ       დო დე ფი    ლი    პოს კო    მე    დი   უ    რი პი   ე    სა „ფილუმენა 
მარ       ტუ    რა    ნო“. მოქ       მე    დე    ბა ვი    თარ       დე    ბა იტა    ლი   ა    ში, დო    მე    ნი    კო სო    რი   ა    ნოს მშობ       ლე    ბის მი   ერ ნა   ან       დერ       ძევ სახ       ლ       ში. მდი    დარ, მე   
ქალ       თა    ნე დო    მე    ნი    კოს ცო    ლო    ბი    სათ       ვის მსუ    ბუ    ქი ყო    ფაქ       ცე    ვის ფი    ლუ    მე    ნა მარ       ტუ    რა    ნო იბ       რ       ძ       ვის. ფი    ლუ    მე    ნას სა    მი შვი    ლი ჰყავს 
და მა    თი მო    მავ       ლის უზ       რუნ       ველ       სა    ყო    ფად დო    მე    ნი    კოს მემ       კ       ვიდ       რე   ო    ბის ხელ       ში ჩაგ       დე    ბა სურს. ამი    ტომ იგი მა    მა    კაცს ატყუ   ებს 
ვი    თომ სა    სიკ       ვ       დი    ლო სე    ნი შეჰ       ყ       რი   ა, ხო    ლო მი    სი უკა    ნას       კ       ნე    ლი სურ       ვი    ლი მას       ზე და    ქორ       წი    ნე    ბა   ა. ქორ       წი    ლის შემ       დეგ კი სი    მარ      
თ       ლეს ეუბ       ნე    ბა, რა    საც დო    მე    ნი    კოს გან       რის       ხე    ბა მოს       დევს. პი   ე    სის პირველი აქ       ტის დე    კო    რა    ცი   ის ეს       კი    ზი სწო    რედ ამ ამ       ბავს 
გად       მოს       ცემს. ცენ       ტ       რ       ში დგას ოთხ სვეტ       ზე აგე    ბუ    ლი დე    კო    რა    ცია ორი მხრი    დან კი    ბე   ე    ბით, უკა    ნა მხა    რე აივანს მოგ       ვა    გო    ნებს, 
ხო    ლო წი    ნი    დან ღი   ა   ა. დე    კო    რა    ცია ერ       თ       დ       რო   უ    ლად გვა    გო    ნებს იტა    ლი   უ    რი სახ       ლის ინ       ტე    რი   ერ       საც და ექ       ს       ტე    რი   ერ       საც. აივა    ნი, 
კი    ბე, ქვე    და ნა    წილ       ში კარ       თან მდგა    რი დე    კო    რა    ტი   უ    ლი ლი    მო    ნის ხე   ე    ბი ნე   ა    პო    ლუ    რი საცხოვ       რებ       ლის ფა    სა    დის გან       წყო    ბას 
ქმნის. ამავ       დ       რო   უ    ლად, თაღ       ზე ჩა    მო    კი    დე    ბუ    ლი გრძე    ლი ფარ       და, კა    რა    და დე    კო    რა    ცი   ის სიღ       რ       მე    ში, კედ       ლის სა    ნა    თე    ბი, მა    გი   
და და სკა    მე    ბი დე    კო    რა    ტი   უ    ლი ცხე    ნის ქან       და    კე    ბის გვერ       დით დო    მე    ნი    კოს მდიდ       რულ მემ       კ       ვიდ       რე   ო    ბას უს       ვამს ხაზს. ერ       თი   ა    ნი 
ლურ       ჯი ფო    ნი კი ერ       თ       გ       ვა    რად ამ       სუ    ბუ    ქებს სცე    ნას და პი   ე    სის კო    მე    დი   ურ ხა    სი   ათს უკავ       შირ       დე    ბა. შტენ       ბერ       გი ხა    სი   ა    თის და   
სას       რუ    ლებ       ლად პერ       სო    ნა    ჟებ       საც ამა    ტებს, გან       რის       ხე    ბუ    ლი დო    მე    ნი    კო წინ, მა    გი    დას       თან ზის ხელ       ზე ჩა    მოყ       რ       დ       ნო    ბი    ლი, იქ       ვე 
ბოძ       თან თა    ვა    წე   უ    ლი ფი    ლუ    მე    ნა დგას, ორი მსა    ხუ    რი კი სხვა    დას       ხ       ვა სვეტს ამო    ფა    რე    ბუ    ლი ადევ       ნებს თვალ       ყურს სცე    ნას. 
მხატ       ვა    რი ჩვე   უ    ლი ოს       ტა    ტო    ბი    თა და სიმ       სუ    ბუ    ქით უკ       ვე გამ       ზა    დე    ბულ სცე    ნას აწ       ვ       დის რე    ჟი    სორს.

1960-იანი წლე    ბი    დან ირი    ნა შტენ       ბერ       გის ხელ       წე    რა შე   იც       ვა    ლა, მხატ       ვარ       მა მო   ი    შო    რა გა    რეგ       ნუ    ლი თე   ატ       რა    ლუ    რი მორ       თუ   
ლო    ბე    ბი. ამ პე    რი   ოდ       ში მან სო    ხუ    მის თე   ატ       რ       ში გა   ა    ფორ       მა ვ. ლა    ბი    შის პი   ე    სა „ჩალის ქუ    დი“. პი   ე    სის ეს       კი    ზი სას       ცე    ნო მოქ       მე    დე   
ბის ლო    გი    კას ემორ       ჩი    ლე    ბა, იგი არის მარ       ტი    ვი და ლა    კო    ნი   უ    რი. შავ ფონ       ზე მო    ცე    მუ    ლია ორ       დო    ნი   ა    ნი დე    კო    რა    ცი   ა, რომ       ლის 
სიბ       რ       ტყე   ე    ბი ერ       თ       მა    ნეთს კი    ბით უკავ       შირ       დე    ბა. ფო    ნი შა    ვი   ა, დე    კო    რა    ცი   ე    ბი მი    ნი    მუ    მამ       დეა დაყ       ვა    ნი    ლი (მხოლოდ ჭა    ღი, სარ       კე 
და ფან       ჩა    ტუ    რი), მთე    ლი აქ       ცენ       ტი სამ       სა    ხი   ო    ბო ოს       ტა    ტო    ბა    ზეა გა    და    სუ    ლი.

ირი    ნა შტენ       ბერ       გის შე    მოქ       მე    დე    ბა    ში გან       სა    კუთ       რე    ბუ    ლი ად       გი    ლი ეკა    ვა ბავ       შ       ვე    ბი    სათ       ვის გა    ფორ       მე    ბულ სპექ       ტაკ       ლებს. მო   
ზარდ მა    ყუ    რე    ბელ       თა რუ    სულ თე   ატ       რ       ში 1936-დან 1968 წლამ       დე მან 80-ზე მე    ტი სპექ       ტაკ       ლი გა   ა    ფორ       მა. 1960 წლის სპექ       ტაკ      
ლ       ში „თოვლის დე    დო    ფა    ლი“ მან ფან       ტას       ტი    კუ    რი ყი    ნუ    ლის სა    სახ       ლე ააგო. სპექ       ტაკ       ლ       ში თა    ვი მო   ი    ყა    რა ბო    როტ       მა და კე    თილ      
მა პერ       სო    ნა    ჟებ       მა, ადა    მი   ა    ნებ       მა და ცხო    ველ       -       ფ       რინ       ვე    ლებ       მა. მის მი   ერ შექ       მ       ნი    ლი კოს       ტი   უ    მე    ბის ეს       კი    ზე    ბი არა    სო    დეს ყო    ფი    ლა 
მხო    ლოდ მკე    რა    ვის       თ       ვის მი    ცე    მუ    ლი მი    თი    თე    ბე    ბი. მათ       ში ერ       თი და    ხედ       ვი    თაც იკითხე    ბა თი    თო   ე   უ    ლი პერ       სო    ნა    ჟის ხა    სი   ა    თი, 
მიხ       რა-       მოხ       რაც კი. გათ       ვა    ლის       წი    ნე    ბუ    ლია მსა    ხი   ო    ბე    ბის მა    ხა    სი   ა    თებ       ლე    ბიც. თე   ატ       რის მსა    ხი   ო    ბე    ბი    სათ       ვის ირი    ნა შტენ       ბერ       გ       თან 
მუ    შა   ო    ბა კომ       ფორ       ტუ    ლი იყო, მი    სი ეს       კი    ზე    ბი უკ       ვე გამ       ზა    დე    ბულ სა    ხეს აწ       ვ       დი    და შემ       ს       რუ    ლე    ბელს.

სრუ    ლი   ად გა    მორ       ჩე   უ    ლი და ინ       დი    ვი    დუ   ა    ლუ    რი სტი    ლი    სა და ხელ       წე    რის მქო    ნე მხატ       ვარს სა    ბო    ლო   ოდ ცხოვ       რე    ბის ყვე    ლა   
ზე დი    დი დრო   ის გა    ტა    რე    ბამ (1936 წლი    დან თით       ქ       მის სი    ცოცხ       ლის ბო    ლომ       დე) თე   ატ       რ       ში მო   უ    წი   ა. იმა    ზე მსჯე    ლო    ბა, თუ რა 
მი    მარ       თუ    ლე    ბას მი   ი    ღებ       და თე   ატ       რის გა    რე    შე ირი    ნა შტენ       ბერ       გის შე    მოქ       მე    დე    ბა, შორს წაგ       ვიყ       ვანს. თუმ       ცა, ერ       თი რამ უდა    ვო   ა: 
თან       და    ყო    ლი    ლი სტი    ლი    სა და შრო    მის       მოყ       ვა    რე   ო    ბის წყა    ლო    ბით ირი    ნა შტენ       ბერგს უნ       და ვუ    მად       ლო    დეთ იმ პე    რი   ო    დის თე   ატ      
რის სამ       ყა    როს სი    ცოცხ       ლის შე    ნარ       ჩუ    ნე    ბას.
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IRINA STEINBERG

During the reign of Catherine II, European architects were invited to take part in construction of the palaces of St. 
Petersburg. German ancestors of the artist Irina Steinberg were among them.

Irina Steinberg was born in Tbilisi in 1903 to Valerian Steinberg and Anna Sokolova. Due to Steinberg’s profession 
as an engineer-builder, the family were constantly changing their place of residence – at times in Tbilisi, at others in 
Moscow, Kutaisi, Batumi or St. Petersburg.

Before World War I, the Steinbergs lived near St. Petersburg. Irina was inherently talented at painting; not only 
did her mother have exquisite taste, but she also used to paint. Besides receiving a general education, Irina and her 
sister Eugenia were taught to draw and sculpt by a student from the St. Petersburg Academy.

In 1917 the Steinbergs moved back to Tbilisi, whereupon they discovered that their servant had sold all their 
belongings and fled. The family struggled, while Valerian still hoped his work would be appreciated and left for Baku 
the following year on business. Shortly afterwards, however, the family received information that he had been killed 
by robbers.

Irina continued her studies at the School of the Caucasus Society for the Promotion of Fine Arts in Georgia. 
Subsequently, in 1923 she enrolled at the Academy of Fine Arts, where she was taught by such famous artists as 
G. Gabashvili, I. Charlemagne, W. Fogel, and E. Lancere. While studying at the academy, Irina’s teachers were im-
pressed by her drawings, noting her innate talent and imagination. Steinberg soon mastered the classic drawing 
technique, and very quickly refined it to the point where her teachers felt that they had nothing more to teach her.

In 1920, Irina Steinberg married the Italian Vladimir Andriolet, whose family had a marble business in Tbilisi. The 
marriage was short-lived, however, and the couple divorced in 1924. During this period, Irina was friends with Vera 
Panina, Elene Akhvlediani, as well as the famous writer and translator Vladimir Elsner, through whom she met the 
artists of “Mir Iskustvo” (World of Art). Steinberg herself noted that V. Elsner’s friendship had a profound effect on 
her, even helping to free her imagination.

In 1929 Irina left for Moscow, where she moved in with relatives. Within a few days, a meeting was arranged with 
the Soviet Commissioner for Education and Culture, A. Lunacharsky. After the second meeting, an exhibition was 
organized. Prior to the exhibition, a small presentation was held at the Moscow Academy of Arts. The young artist’s 
works were admired by everyone except Feodotov-Davidov, who criticized the subject matter of the paintings: by 
this time Irina Steinberg was obsessed with mythology and eroticism, which were naturally reflected in her painting. 
The exhibition opened in May 1929, and lasted for two months. Since Irina Steinberg was at that time not yet a well-
known artist, nor did she know how to attract viewers, not many people visited the exhibition – although all those 
who attended expressed interest in the works. With the help of this exhibition, Steinberg became acquainted with 
the Russian artistic elite and made friends with members of the group “13”. Irina collaborated with the magazines 
“Rost”, “30 Days”, “Crocodile,” soon creating the “Nepi series”, a lively, fast-paced technique that showcased the 
pleasures of Moscow’s bars, nightclubs and restaurants.

By the end of the 1920s, the pressures of Soviet ideology on art had become noticeable, with its fight against for-
malism. For Irina Steinberg unification, which was the cornerstone of soviet ideology, was unacceptable. During her 
stay in Moscow, the artist met repeatedly with Lunacharsky. During their final meeting, Lunacharsky inspired her to 
take her first steps in theater. He gave her two of his plays and asked her to work on their artistic decoration. In 1930, 
Irina Steinberg left Moscow and returned to Tbilisi, taking Lunacharsky’s plays with her but leaving them untouched. 

The artist returned to Tbilisi and continued her cooperation with Georgian publications. For reasons of health, in 
1933 Steinberg left for Adjara, where she worked hard on the series “My Adjara”. Created with bold colors and virtu-
osity, the watercolor series established an emotional connection with the viewer from the very firstsight.

By the 1930s, Soviet ideological dictatorship had already overtaken the art world. In the 1933 newspaper Liter-
ary Georgia - Irina Stenberg was criticized by P. Pavlenko, who identified signs of cosmopolitanism and individual 
bourgeoisie in Irina’s paintings, and informed her that her creations should have been more adapted to socialist 
propaganda. This article was a warning for the artist to compromise. Steinberg found a solution, and created a series 
entitled “Women of Georgia”. While the series featured strong, hardworking, women as physical equivalents of their 
male counterparts, these paintings still became the object of stylistic criticism.

In 1936, at an exhibition dedicated to the history of Bolshevism in Georgia and the Caucasus, Irina Steinberg’s 
“Stalin and the Ketskhoveli” was recognized as one of the best works. After the exhibition, in an article published in 
the newspaper “Communist” the artist had to publicly admit that until that moment her work had been saturated 
with bourgeois elements, but that during her work on the Stalinist theme she had matured as a creator, for which 
she thanked Lavrenti Beria.



- 7 -

In a similar way to artists whose style did not fit within the framework of socialist ideology, Irina Steinberg found 
salvation in theater. In 1936, she directed the plays “Petition for Life” and “The Adventures of Tom Sawyer”, thus 
commencing a new stage in her work. In the world of theater, the artist felt liberated and more comfortable; she 
ultimately worked on more than 300 plays.

Irina Steinberg debuted at the Adult Audience Theater with the play “The Adventures of Tom Sawyer” (directed by 
M. Regels). Although she had had no experience of working in the theater, the artist demonstrated the courage to do 
so. She constructed a folded book-shaped decoration on a machine placed in a circle. The pages of the book defined 
the area of action and the theme. At times the fence would appear when turning the pages, and at other times the 
interior of the house. Theater artists are always required to take the technical capabilities of the stage into account. 
In this play Irina Steinberg solved the problem easily, conveniently and in a fun way for teenagers.

In 1941, Irina Steinberg staged I. Vakel’s historical drama “The Great Mouravi” at the A. Griboedov Theater. Per-
haps due to the approaching Civil War the play received a poitive response - noting the attitude of the artist, who 
had spared no energy and experience in its production. From the sketches it is clear that Steinberg was attempting 
to inspire national spirit through the play. A sketch of the scenery of the play appears on the cover of the magazine 
“Soviet Art,” and in the article we read about the staging and performers of “Didi Mouravi”: “Perfectly conveyed by 
Steinberg.”Georgian architectural style is preserved here, as well as the nature of Georgia.”

In 1957, Mary Olshanitskaya staged Eduardo de Filippo’s comedy “Filumena Marturano” at the Griboedov Theater. 
The action takes place in Italy, in a house bequeathed by Domenico Soriano’s parents. Former prostitute Filumena 
Marturano fights for marriage with the rich womanizer Domenico. Filumena has three children and wants to seize 
Domenico’s legacy in order to secure their future. As such, she lies to him that she has contracted a deadly disease, 
and her final wish is to marry him. After the wedding she tells him the truth, at which Domenico becomes angered. 
The scenery of Act 1 of the play effectively conveys this story. In the center there is a decoration built on four col-
umns with stairs on both sides; the background reminds us of a balcony, while in front is open space. The decoration 
reminds us of the interior and exterior of an Italian house of that period. The balcony, stairs and decorative lemon 
trees standing at the bottom of the door create the mood of the facade of a Neapolitan residence. At the same time, 
the lengthy curtain hanging on the arch, the closet in the depths of the scenery, the wall lamps, the table and chairs 
next to the decorative horse statues all signify Domenico’s rich heritage. The blue background somehow lightens 
the scene and portrays the comedic nature of the play. Steinberg also adds characters to complete the scene: an 
enraged Domenico sitting in front of the table with his hands on his hips, Filumena standing next to a pole with her 
head bowed, and two servants watching the scene from different columns. The artist delivers the director a stage 
already prepared with her usual mastery and lightness.

From the 1960s Steinberg’s working style changed, with the artist getting rid of exterior theatrical decorations. 
During this period, she staged V. Labish’s play “Straw Hat” at the Sokhumi Theater. The sketch of the play obeys the 
logic of the stage action; it is simple and concise. On a black background there is an ordinal decoration, the planes 
are connected to each other by a ladder. The wallpaper is black, the decorations are minimized (only a chandelier, 
mirror and pergola the entire emphasis is on the acting.

Performances for children occupy a special place in the work of Irina Steinberg. From 1936 to 1968 she worked on 
more than 80 plays at the Russian Theater for Young Audiences. In the 1960 play The Snow Queen, she constructed 
a fantastic ice palace; good and evil characters, people and animals were all represented in the play. Sketches of the 
costumes she created were never simply instructions given to tailors - the character of each person can be read at a 
glance through them. The characteristics of the actors were also taken into account: it was comfortable for theater 
actors to work with Irina Steinberg, since her sketches gave them an already prepared look.

Despite being an artist with a completely distinctive and individual style, Irina Steinberg had to spend most of 
her life (from 1936 until the end of her life) in the theater. Discussing Steinberg’s life and how theater could have 
developed without her involvement will take us far. However, one thing is for sure:  we should be grateful to Irina 
Steinberg, for her innate style and hard work kept the theater world of that period alive.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ბატონიშვილი გლეხის ქალი“
1936 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 32X22,3 სმ.

Costume sketch for the operetta "The Aristocratic Peasant Girl"
1936. Paper. Watercolor. Ink. 32X22.3 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ბატონიშვილი გლეხის ქალი“
1936 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 32,6X22 სმ.

Costume sketch for the operetta "The Aristocratic Peasant Girl"
1936. Paper. Watercolor. Ink. 32,6X22 cm.
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დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის 
„ბატონიშვილი გლეხის ქალი“. 1936 წ. 
ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 29X38,5 სმ.

Decoration sketch for the operetta 
"The Aristocratic Peasant Girl". 1936 
Paper. Watercolor. Ink. 29X38.5 cm.
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დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „ბატონიშვილი გლეხის ქალი“
1936 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 22,5X41,4 სმ.

Decoration sketch for the operetta "The Aristocratic Peasant Girl"
1936.  Paper. Watercolor. 22.5X41.4 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ბატონიშვილი გლეხის ქალი“
1936 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 40X30,3 სმ.

Costume sketch for the operetta "The Aristocratic Peasant Girl"
1936. Paper. Watercolor. Ink. 40X30.3 cm.

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ვედრება სიცოცხლეზე“
1936 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 36X23.2 სმ.

Costume sketch for the play "Plea for life"
1936. Paper. Cardboard. Gouache. 36X23.2 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის 
„ტომ სოიერის თავგადასავალი“. 1936 წ. 
ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი. 29,6X36,4 სმ.

Decoration sketch for the play 
"The Adventures of Tom Sawyer". 1936 
Paper. Pencil. Watercolor. 29.6X36.4 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „სასტუმროს დიასახლისი“
1937 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი. 21X30,5 სმ.

Decoration sketch for the play " The Innkeeper Woman"
1937. Paper. Gouache. Watercolor. 21X30.5 cm.



- 19 -

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „სასტუმროს დიასახლისი“
1937 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი. 28X37,5 სმ.

Decoration sketch for the play "The Innkeeper Woman"
1937. Paper. Gouache. Watercolor. 28X37.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ბუზი და ბარმალეი“
1937 წ. ქაღალდი, მუყაო, აკვარელი, ტუში. 29,5X21 სმ.

Costume sketch for the play "Fly and Barmalei"
1937. Paper. Cardboard. Watercolor. Ink. 29.5X21 cm.

დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „ხაჯარათი“
1938 წ. ქაღალდი, გუაში. 19,6X24,3 სმ.

Decoration sketch for the operetta "Khajarati"
1938. Paper. Gouache. 19.6X24.3 cm.
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დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „ხაჯარათი“
1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 27,5X38 სმ.

Decoration sketch for the operetta "Khajarati"
1938. Paper. Watercolor. 27.5X38 cm.

დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „ხაჯარათი“
1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 27,5X38 სმ.

Decoration sketch for the operetta "Khajarati"
1938. Paper. Watercolor. 27.5X38 cm.

გვ. 24-25
page
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დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „ხაჯარათი“
1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 19,7X24,5 სმ.

Decoration sketch for the operetta "Khajarati"
1938. Paper. Watercolor. 19.7X24.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ხაჯარათი“
1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 31,5X19,5 სმ.

Costume sketch for the operetta "Khajarati"
1938. Paper. Watercolor. 31.5X19.5 cm.

კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ხაჯარათი“
1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 31,5X19 სმ.

Costume sketch for the operetta "Khajarati"
1938. Paper. Watercolor. 31.5X19 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ხაჯარათი“
1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 31,5X19,5 სმ.

Costume sketch for the operetta "Khajarati"
1938. Paper. Watercolor. 31.5X19.5 cm.

კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ხაჯარათი“
1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 31,5X19 სმ.

Costume sketch for the operetta "Khajarati"
1938. Paper. Watercolor. 31.5X19 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ხაჯარათი“
1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 31,8X19,5 სმ.

Costume sketch for the operetta "Khajarati"
1938. Paper. Watercolor. 31.8X19.5 cm.

კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ხაჯარათი“
1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 31,5X19,6 სმ.

Costume sketch for the operetta "Khajarati"
1938. Paper. Watercolor. 31.5X19.6 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ხაჯარათი“
1938 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 31,5X19,6 სმ.

Costume sketch for the operetta "Khajarati"
1938. Paper. Watercolor. 31.5X19.6 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ვაი ჭკუისაგან“
1938 წ. ქაღალდი ტილოზე, გუაში, აკვარელი. 30,5X19 სმ.

Costume sketch for the play "Woe from the Wit"
1938. Paper on canvas. Gouache. Watercolor. 30.5X19 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ვაი ჭკუისაგან“
1938 წ. ქაღალდი ტილოზე, გუაში, აკვარელი. 30,5X19,7 სმ.

Costume sketch for the play "Woe from the Wit"
1938. Paper on canvas. Gouache. Watercolor. 30.5X19.7 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ვაი ჭკუისაგან“
1938 წ. ქაღალდი ტილოზე, გუაში, აკვარელი. 31,7X20,5 სმ.

Costume sketch for the play "Woe from the Wit"
1938. Paper on canvas. Gouache. Watercolor. 31.7X20.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ვაი ჭკუისაგან“
1938 წ. ქაღალდი ტილოზე, გუაში, აკვარელი. 30,5X18 სმ.

Costume sketch for the play "Woe from the Wit"
1938. Paper on canvas. Gouache. Watercolor. 30.5X18 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ვაი ჭკუისაგან“
1938 წ. ქაღალდი ტილოზე, გუაში, აკვარელი. 30,5X20,5 სმ.

Costume sketch for the play "Woe from the Wit"
1938. Paper on canvas. Gouache. Watercolor. 30.5X20.5 cm.

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ვაი ჭკუისაგან“
1938 წ. ქაღალდი ტილოზე, გუაში, აკვარელი. 30,5X20,7 სმ.

Costume sketch for the play "Woe from the Wit"
1938. Paper on canvas. Gouache. Watercolor. 30.5X20.7 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ვაი ჭკუისაგან“
1938 წ. ქაღალდი ტილოზე, გუაში, აკვარელი. 32X20 სმ.

Costume sketch for the play "Woe from the Wit"
1938. Paper on canvas. Gouache. Watercolor. 32X20 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ვაი ჭკუისაგან“
1938 წ. ქაღალდი ტილოზე, გუაში, აკვარელი. 30,5X18 სმ.

Costume sketch for the play "Woe from the Wit"
1938. Paper on canvas. Gouache. Watercolor. 30.5X18 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ვაი ჭკუისაგან“
1938 წ. ქაღალდი ტილოზე, გუაში, აკვარელი. 31X18 სმ.

Costume sketch for the play "Woe from the Wit"
1938. Paper on canvas. Gouache. Watercolor. 31X18 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ვაი ჭკუისაგან“
1938 წ. ქაღალდი ტილოზე, გუაში, აკვარელი. 29X20 სმ.

Costume sketch for the play "Woe from the Wit"
1938. Paper on canvas. Gouache.Watercolor. 29X20 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „თეთრად ფრიალებს აფრა ეული“
1938 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 24,6X26,5 სმ.

Decoration sketch for the play "A White Sail Gleams"
1938. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 24.6X26.5 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მეთორმეტე ღამე“
1938 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში. 20,5X23 სმ.

Decoration sketch for the play "Twelfth Night"
1938. Paper, Gouache, Ink. 20,5X23 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ყაჩაღები“
1938 წ. ქაღალდი, მუყაო, აკვარელი, ტუში. 41,3X24,5 სმ.

Costume sketch for the play "Robbers"
1938. Paper. Cardboard. Watercolor. Ink. 41.3X24.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ყაჩაღები“
1938 წ. ქაღალდი, მუყაო, აკვარელი, ტუში. 40X23 სმ.

Costume sketch for the play "Robbers"
1938. Paper. Cardboard. Watercolor. Ink. 40X23 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „თოვლის დედოფალი“
1939 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 40,3X23,6 სმ.

Costume sketch for the play "The Snow Queen"
1939. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 40.3X23.6 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „თოვლის დედოფალი“
1939 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 38,6X23,8 სმ.

Costume sketch for the play " The Snow Queen "
1939. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 38.6X23.8 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ძველ ინგლისში“
1939 წ. ქაღალდი, გუაში. 20,7X29,5 სმ.

Decoration sketch for the play "Old England"
1939. Paper. Gouache. 20.7X29.5 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ძველ ინგლისში“
1939 წ. ქაღალდი, გუაში. 21X32 სმ.

Decoration sketch for the play "Old England"
1939. Paper. Gouache. 21X32 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ძველ ინგლისში“
1939 წ. ქაღალდი, გუაში. 20X28,6 სმ.

Decoration sketch for the play "Old England"
1939. Paper. Gouache. 20X28.6 cm.

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ძველ ინგლისში“
1939 წ. ქაღალდი, გუაში. 21,7X16 სმ.

Costume sketch for the play "Old England"
1939. Paper. Gouache. 21.7X16 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ანრი სეარ“
1940 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 26X36 სმ.

Decoration sketch for the play "Henri Searre"
1940. Paper. Cardboard. Gouache. 26X36 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ანრი სეარ“
1940 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 28X38,5 სმ.

Decoration sketch for the play "Henri Searre"
1940. Paper. Cardboard. Gouache. 28X38.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მარგარიტა გოტიე“
1940 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 32,5X21 სმ.

Costume sketch for the play "Marguerite Gautier"
1940. Paper. Watercolor. 32.5X21 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მარგარიტა გოტიე“
1940 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 32X22 სმ.

Costume sketch for the play "Marguerite Gautier"
1940. Paper. Watercolor. 32X22 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „სკაპენის ოინები“
1940 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, აკვარელი. 31,7X21,5 სმ.

Costume sketch for the play "Scapin the Schemer"
1940. Paper. Cardboard. Pencil. Watercolor. 31.7X21.5 cm.

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „სკაპენის ოინები“
1940 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, აკვარელი. 31,7X21,2 სმ.

Costume sketch for the play "Scapin the Schemer"
1940. Paper. Cardboard. Pencil. Watercolor. 31.7X21.2 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ავსიტყვაობის სკოლა“
1941 წ. ქაღალდი, გუაში. 29,5X39 სმ.

Decoration sketch for the play "The School for Scandal"
1941. Paper. Gouache. 29.5X39 cm.

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „დიდი მოურავი“ (გიორგი სააკაძე)
1941 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 44X69 სმ.

Decoration sketch for the play "The Great Mayor" (Giorgi Saakadze)
1941. Paper. Cardboard. Gouache. 44X69 cm.

გვ. 58-59
page
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „დიდი მოურავი“ (გიორგი სააკაძე)
1941 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 25,5X45 სმ.

Decoration sketch for the play "The Great Mayor" (Giorgi Saakadze)
1941. Paper. Cardboard. Gouache. 25.5X45 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „დიდი მოურავი“ (გიორგი სააკაძე)
1941 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 44,5X60 სმ.

Decoration sketch for the play "The Great Mayor" (Giorgi Saakadze)
1941. Paper. Cardboard. Gouache. 44.5X60 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „დიდი მოურავი“ (გიორგი სააკაძე)
1941 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 44X60,5 სმ.

Decoration sketch for the play "The Great Mayor" (Giorgi Saakadze)
1941. Paper. Cardboard. Gouache. 44X60.5 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „დიდი მოურავი“ (გიორგი სააკაძე)
1941 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, აკვარელი. 26,9X46 სმ.

Decoration sketch for the play "The Great Mayor" (Giorgi Saakadze)
1941. Paper. Cardboard. Pencil. Watercolor. 26.9X46 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „პატარა კახი“
1941 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 43,4X31,2 სმ.

Decoration sketch for the play "Little Kakhi"
1941. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 43.4X31.2 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „პატარა კახი“
1941 წ. ქაღალდი, გუაში. 37X23 სმ.

Costume sketch for the play "Little Kakhi"
1941. Paper. Gouache. 37X23 cm.

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „პატარა კახი“
1941 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, აკვარელი. 36X23 სმ.

Costume sketch for the play "Little Kakhi"
1941. Paper. Cardboard. Pencil. Watercolor. 36X23 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მშვენიერი ვასილისა“
1941 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, პასტელი, აკვარელი. 30,6X21,2 სმ.

Costume sketch for the play "Vasilisa the Beautiful"
1941. Paper. Cardboard. Pencil. Pastel. Watercolor. 30.6X21.2 cm.

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მშვენიერი ვასილისა“
1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში. 30,7X22 სმ.

Costume sketch for the play "Vasilisa the Beautiful"
1941. Paper. Pencil. Gouache. 30.7X22 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მშვენიერი ვასილისა“
1941 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, პასტელი. 31,2X21,7 სმ.

Costume sketch for the play "Vasilisa the Beautiful"
1941. Paper. Cardboard. Pencil. Pastel. 31.2X21.7 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მშვენიერი ვასილისა“
1941 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, პასტელი. 31X26 სმ.

Costume sketch for the play "Vasilisa the Beautiful"
1941. Paper. Cardboard. Pencil. Pastel. 31X26 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „პროფესორი მამლოკი“
1941 წ. ქაღალდი, გუაში. 28X33 სმ.

Decoration sketch for the play "Professor Mamlock"
1941. Paper. Gouache. 28X33 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „პროფესორი მამლოკი“
1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში. 27X33,4 სმ.

Decoration sketch for the play "Professor Mamlock"
1941. Paper. Pencil. Gouache. 27X33.4 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „როზ-მარი“
1941 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 31X22,5 სმ.

Costume sketch for the operetta "Rose-Marie"
1941. Paper. Watercolor. 31X22.5 cm.

კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „როზ-მარი“
1941 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში. 31X23 სმ.

Costume sketch for the operetta "Rose-Marie"
1941. Paper. Pencil. Gouache. 31X23 cm.
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დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „როზ-მარი“
1941 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 29X45 სმ.

Decoration sketch for operetta "Rose-Marie"
1941. Paper. Cardboard. Gouache. 29X45 cm.



- 75 -

დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „როზ-მარი“
1941 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 22,5X42,5 სმ.

Decoration sketch for operetta "Rose-Marie"
1941. Paper. Cardboard. Gouache. 22.5X42.5 cm.
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ტიპაჟი სპექტაკლისთვის „სახლი გორაკზე“
1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი. 22,2X16 სმ.

Character for the play "House on the Hill"
1942. Paper. Pencil. 22.2X16 cm.



- 77 -

ტიპაჟი სპექტაკლისთვის „სახლი გორაკზე“
1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი. 22X16,5 სმ.

Character for the play "House on the Hill"
1942. Paper. Pencil. 22X16.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „გაქცევა“
1942 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 30,6X23,2 სმ.

Costume sketch for the play "Escape"
1942. Paper. Cardboard. Gouache. 30.6X23.2 cm.

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „გაქცევა“
1942 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 31X23,3 სმ.

Costume sketch for the play "Escape"
1942. Paper. Cardboard. Gouache. 31X23.3 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მოდიოდა ჯარისკაცი ფრონტიდან“
1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 31X22 სმ.

Costume sketch for the play "A Soldier Coming from the Front"
1942. Paper. Watercolor. 31X22 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მოდიოდა ჯარისკაცი ფრონტიდან“
1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 31X21,5 სმ.

Costume sketch for the play "A Soldier Coming from the Front"
1942. Paper. Watercolor. 31X21.5 cm.



- 82 -

დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „სილვა“
1942 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში, პასტელი. 27,3X33,6 სმ.

Decoration sketch for the operetta "Silva"
1942 Paper. Cardboard. Gouache. Pastel. 27.3X33.6 cm.
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დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „სილვა“
1942 წ. ქაღალდი, გუაში, პასტელი. 26X33 სმ.

Decoration sketch for the operetta "Silva"
1942. Paper. Gouache. Pastel. 26X33 cm.
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დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „სილვა“
1942 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში, პასტელი. 27,9X23,3 სმ.

Decoration sketch for the operetta "Silva"
1942. Paper. Cardboard. Gouache. Pastel. 27.9X23.3 cm.
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დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „სილვა“
1942 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში, პასტელი. 28X33,6 სმ.

Decoration sketch for the operetta "Silva"
1942. Paper. Cardboard. Gouache. Pastel. 28X33.6 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „სილვა“
1942 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი. 36X21 სმ.

Costume sketch for the operetta "Silva"
1942. Paper. Cardboard. Pencil. 36X21 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „სილვა“
1942 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, ტუში. 36X26,2 სმ.

Costume sketch for the operetta "Silva"
1942. Paper. Cardboard. Pencil. Ink. 36X26.2 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „სილვა“
1942 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი. 35,8X20,7 სმ.

Costume sketch for the operetta "Silva"
1942. Paper. Cardboard. Pencil. 35.8X20.7 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „სილვა“
1942 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი. 36,6X21,2 სმ.

Costume sketch for the operetta "Silva"
1942. Paper. Cardboard. Pencil. 36.6X21.2 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „თივა და ავი ძაღლი“
1942 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, გუაში, ტუში. 23,2X32,3 სმ.

Decoration sketch for the play "The Dog in the Manger"
1942. Paper. Pencil. Watercolor. Gouache. Ink. 23.2X32.3 cm.

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ოქროს გასაღები“
1943 წ. ქაღალდი, მუყაო, აკვარელი, გუაში. 27X38,3 სმ.

Decoration sketch for the play "Golden Key"
1943. Paper. Cardboard. Watercolor. Gouache. 27X38.3 cm.

გვ. 92-93
page
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „თივა და ავი ძაღლი“
1942 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 23,5X33 სმ.

Decoration sketch for the play "The Dog in the Manger"
1942. Paper. Watercolor. 23.5X33 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ ქორწინება გენერალთან“
1943 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი. 44X31,6 სმ.

Costume sketch for the play "Marriage with the General"
1943. Paper. Cardboard. Pencil. 44X31.6 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ ქორწინება გენერალთან“
1943 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 43,5X31,4 სმ.

Costume sketch for the play "Marriage with the General"
1943. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 43.5X31.4 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ჩექმებიანი კატა“
1943 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 31X23,5 სმ.

Costume sketch for the play "Puss in Boots"
1943. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 31X23.5 cm.

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ჩექმებიანი კატა“
1943 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 31,7X24,2 სმ.

Costume sketch for the play "Puss in Boots"
1943. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 31.7X24.2 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ჩექმებიანი კატა“
1943 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 30,7X24 სმ.

Costume sketch for the play "Puss in Boots"
1943. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 30.7X24 cm.

კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „კოლომბინა“
1944 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 31X23,1 სმ.

Costume sketch for the operetta "Colombina"
1944. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 31X23.1 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „კოლომბინა“
1944 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 31X22,5 სმ.

Costume sketch for the operetta "Colombina"
1944. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 31X22.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „კოლომბინა“
1944 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 31X23 სმ.

Costume sketch for the operetta "Colombina"
1944. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 31X23 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „კოლომბინა“
1944 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 31X23 სმ.

Costume sketch for the operetta "Colombina"
1944. Paper. Cardboard. Gouache. 31X23 cm.

კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „კოლომბინა“
1944 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 31,2X22,6 სმ.

Costume sketch for the operetta "Colombina"
1944. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 31.2X22.6 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „კოლომბინა“
1944 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 31X23,5 სმ.

Costume sketch for the operetta "Colombina"
1944. Paper. Cardboard. Gouache. 31X23.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „კოლომბინა“
1944 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 30,8X23,7 სმ.

Costume sketch for the operetta "Colombina"
1944. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 30.8X23.7 cm.
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დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „კოლომბინა“
1944 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში. 31,5X42,5 სმ.

Decoration sketch for the operetta "Colombina"
1944. Paper. Pencil, Gouache. 31.5X42.5 cm.
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დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „კოლომბინა“
1944 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 31,5X42,8 სმ.

Decoration sketch for the operetta "Colombina"
1944. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 31.5X42.8 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „კოლომბინა“
1944 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 30X23 სმ.

Costume sketch for the operetta "Colombina"
1944. Paper. Watercolor. 30X23 cm.

კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „კოლომბინა“
1944 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 28,5X20 სმ.

Costume sketch for the operetta "Colombina"
1944. Paper. Watercolor. 28.5X20 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ჭირვეულის მორჯულება“
1944 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, პასტელი. 42,1X27,6 სმ.

Costume sketch for the play "The Taming of the Shrew"
1944. Paper. Pencil. Gouache. Pastel. 42.1X27.6 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ჭირვეულის მორჯულება“
1944 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, პასტელი. 43,8X29 სმ.

Costume sketch for the play "The Taming of the Shrew"
1944. Paper. Pencil. Gouache. Pastel. 43.8X29 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ჭირვეულის მორჯულება“
1944 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, პასტელი. 43,6X29,2 სმ.

Costume sketch for the play "The Taming of the Shrew"
1944. Paper. Pencil. Gouache. Pastel. 43.6X29.2 cm.

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ჭირვეულის მორჯულება“
1944 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, პასტელი. 40X53,1 სმ.

Costume sketch for the play "The Taming of the Shrew"
1944. Paper. Pencil. Gouache. Pastel. 40X53.1 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „შეხვედრა სიბნელეში“
1945 წ. ქაღალდი, გუაში, აკვარელი, ფანქარი. 38,5X27,4 სმ.

Costume sketch for the play "Meeting in the Dark"
1945. Paper. Gouache. Watercolor. Pencil. 38.5X27.4 cm.

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „შეხვედრა სიბნელეში“
1945 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში, ფანქარი, ტუში. 25,6X30 სმ.

Decoration sketch for the play "Meeting in the Dark"
1945. Paper. Cardboard. Gouache. Pencil. Ink. 25.6X30 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ბროლის ფეხსაცმელი“
1945 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 40,1X31,4 სმ.

Decoration sketch for the play "Crystal Shoes"
1945. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 40.1X31.4 cm.

კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ცუგრუმელა“ (მადმუაზელ მიტუშ)
1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, აკვარელი. 22X16,4 სმ.

Costume sketch for the operetta "Tsugrumela" (Mam'zelle Nitouche)
1945. Paper. Pencil. Ink. Watercolor. 22X16.4 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ცუგრუმელა“ (მადმუაზელ მიტუშ)
1945 წ. ქაღალდი, ტუში, აკვარელი. 22X16 სმ.

Costume sketch for the operetta "Tsugrumela" (Mam'zelle Nitouche)
1945. Paper. Ink. Watercolor. 22X16 cm.

კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ცუგრუმელა“ (მადმუაზელ მიტუშ)
1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, აკვარელი. 22,5X16 სმ.

Costume sketch for the operetta "Tsugrumela" (Mam'zelle Nitouche)
1945. Paper. Pencil. Ink. Watercolor. 22.5X16 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ცუგრუმელა“ (მადმუაზელ მიტუშ)
1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, აკვარელი. 22X16 სმ.

Costume sketch for the operetta "Tsugrumela" (Mam'zelle Nitouche)
1945. Paper. Pencil. Ink. Watercolor. 22X16 cm.

კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ცუგრუმელა“ (მადმუაზელ მიტუშ)
1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, აკვარელი. 22X16 სმ.

Costume sketch for the operetta "Tsugrumela" (Mam'zelle Nitouche)
1945. Paper. Pencil. Ink. Watercolor. 22X16 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ცუგრუმელა“ (მადმუაზელ მიტუშ)
1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, აკვარელი. 22X17,5 სმ.

Costume sketch for the operetta "Tsugrumela" (Mam'zelle Nitouche)
1945. Paper. Pencil. Ink. Watercolor. 22X17.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ცუგრუმელა“ (მადმუაზელ მიტუშ)
1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, აკვარელი. 22X16,3 სმ.

Costume sketch for the operetta "Tsugrumela" (Mam'zelle Nitouche)
1945. Paper. Pencil. Ink. Watercolor. 22X16.3 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ცუგრუმელა“ (მადმუაზელ მიტუშ)
1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, აკვარელი. 22X16 სმ.

Costume sketch for the operetta "Tsugrumela" (Mam'zelle Nitouche)
1945. Paper. Pencil. Ink. Watercolor. 22X16 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ცუგრუმელა“ (მადმუაზელ მიტუშ)
1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, ტუში, აკვარელი. 22X16 სმ.

Costume sketch for the operetta "Tsugrumela" (Mam'zelle Nitouche)
1945. Paper. Pencil. Ink. Watercolor. 22X16 cm.
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დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „ცუგრუმელა“ (მადმუაზელ მიტუშ)
1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, ტუში. 31,6X43,5 სმ.

Decoration sketch for the operetta "Tsugrumela" (Mam'zelle Nitouche) 
1945. Paper. Pencil. Gouache. Ink. 31.6X43.5 cm.
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დეკორაციის ესკიზი ოპერეტისთვის „ცუგრუმელა“ (მადმუაზელ მიტუშ)
1945 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში. 31,5X43,5 სმ.

Decoration sketch for the operetta "Tsugrumela" (Mam'zelle Nitouche)
1945. Paper. Pencil. Gouache. 31.5X43.5 cm.



კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „როგორ იწრთობოდა ფოლადი“
1947 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი. 30,8X22,1 სმ.

Costume sketch for the play "How the Steel was Tempered"
1947. Paper. Pencil. Watercolor. 30.8X22.1 cm.



- 
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „როგორ იწრთობოდა ფოლადი“
1947 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი. 31,5X25,5 სმ.

Costume sketch for the play "How the Steel was Tempered"
1947. Paper. Pencil. Watercolor. 31.5X25.5 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „როგორ იწრთობოდა ფოლადი“
1947 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი. 38,1X32 სმ.

Scenery sketch for the play "How the Steel was Tempered"
1947. Paper. Pencil. Watercolor. 38.1X32 cm.



დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „როგორ იწრთობოდა ფოლადი“
1947 წ. ქაღალდი, აკვარელი. 38X33 სმ.

Decoration sketch for the play "How the Steel was Tempered" 
1947. Paper. Watercolor. 38X33 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „რუსეთის საკითხი“
1947 წ. ქაღალდი, გუაში. 25X38 სმ.

Decoration sketch for the play "The Russian Question"
1947. Paper. Gouache. 25X38 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „რუსეთის საკითხი“
1947 წ. ქაღალდი, გუაში. 26X37,5 სმ.

Decoration Sketch for the play "The Russian Question"
1947. Paper. Gouache. 26X37.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „რუსეთის საკითხი“
1947 წ. ქაღალდი მუყაოზე, ფანქარი, აკვარელი. 42,2X23 სმ.

Costume sketch for the play "The Russian Question"
1947. Paper on cardboard. Pencil. Watercolor. 42.2X23 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „რუსეთის საკითხი“
1947 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი. 43X22,7 სმ.

Costume sketch for the play "The Russian Question"
1947. Paper. Pencil. Watercolor. 43X22.7 cm.



დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ბიძია თომას ქოხი“
1948 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში. 41,2X29,3 სმ.

Decoration sketch for the play "Uncle Thom's Cabin"
1948. Paper. Pencil. Gouache. 41.2X29.3 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ბიძია თომას ქოხი“
1948 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში. 41,5X29,8 სმ.

Decoration sketch for the play "Uncle Thom's Cabin"
1948. Paper. Pencil. Gouache. 41.5X29.8 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „საგანგებო დავალება“
1948 წ. ქაღალდი, გუაში. 31X40 სმ.

Decoration sketch for the play "Special Assignment"
1948. Paper. Gouache. 31X40 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „საგანგებო დავალება“
1948 წ. ქაღალდი, მუყაო, აკვარელი. 31,8X27,8 სმ.

Decoration sketch for the play "Special Assignment"
1948. Paper. Cardboard. Watercolor. 31.8X27.8 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის 
„ჩაძირული ქვები“. 1949 წ. 
ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 40,5X22 სმ.

Costume sketch for the play 
"Sunken Stones". 1949
Paper. Cardboard.Gouache. 40.5X22 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის 
„ჩაძირული ქვები“. 1949 წ. 
ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 40,5X22 სმ.

Costume sketch for the play 
"Sunken Stones". 1949
Paper. Cardboard.Gouache. 40.5X22 cm.

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის 
„ჩაძირული ქვები“. 1949 წ. 

ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 41,5X22 სმ.

Costume sketch for the play 
"Sunken Stones". 1949 

Paper. Cardboard. Gouache. 41.5X22 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ვერაგობა და სიყვარული“
1952 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში. 25X38 სმ.

Decoration sketch for the play "Intrigue and Love"
1952. Paper. Pencil. Gouache. 25X38 cm.

გვ. 146-147
page

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ჩაძირული ქვები“
1949 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 24,5X38 სმ.

Decoration sketch for the play "Sunken Stones"
1949. Paper. Cardboard. Gouache. 24.5X38 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ჩაძირული ქვები“
1949 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 24,5X38 სმ.

Decoration sketch for the play "Sunken Stones"
1949. Paper. Cardboard. Gouache. 24.5X38 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „აზნაურთა ბუდე“
1950 წ. ქაღალდი, მუყაო, აკვარელი, ტუში. 29,7X20 სმ.

Costume sketch for the play "Home of the Gentry"
1950. Paper. Cardboard. Watercolor. Ink. 29.7X20 cm.



- 
145 -

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ალისფერი ყვავილი“
1952 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი, გუაში. 29,6X20,9 სმ.

Costume sketch for the play "The Scarlet Flower"
1952. Paper, Pencil, Watercolor. Gouache 29.6X20.9 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „რევიზორი“
1952 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 27,5X19,5 სმ.

Costume sketch for the play "The Government Inspector"
1952. Paper. Watercolor. Ink. 27.5X19.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „რევიზორი“
1952 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 27,5X20 სმ.

Costume sketch for the play "The Government Inspector"
1952. Paper. Watercolor. Ink. 27.5X20 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „რევიზორი“
1952 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 27,5X20 სმ.

Costume sketch for the play "The Government Inspector"
1952. Paper. Watercolor. Ink. 27.5X20 cm.

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „რევიზორი“
1952 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 27X20 სმ.

Costume sketch for the play "The Government Inspector"
1952. Paper. Watercolor. Ink. 27X20 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „რევიზორი“
1952 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 20X28 სმ.

Costume sketch for the play "The Government Inspector"
1952. Paper. Watercolor. Ink. 20X28 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „რევიზორი“
1952 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 20X27,5 სმ.

Costume sketch for the play "The Government Inspector"
1952. Paper. Watercolor. Ink. 20X27.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „რევიზორი“
1952 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 27,5X20 სმ.

Costume sketch for the play "The Government Inspector"
1952. Paper. Watercolor. Ink. 27.5X20 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „რევიზორი“
1952 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 27X19,5 სმ.

Costume sketch for the play "The Government Inspector"
1952. Paper. Watercolor. Ink. 27X19.5 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ხვალინდელი დღე ჩვენი იქნება“
1953 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში. 24X38,1 სმ.

Decoration sketch for the play "Tomorrow will be ours"
1953. Paper. Pencil. Gouache. 24X38.1 cm.

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „რევიზორი“
1952 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 23,6X39,3 სმ.

Decoration sketch for the play "The Government Inspector"
1952. Paper. Watercolor. Ink. 23,6X39,3 cm.

გვ. 156-157
page
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ხვალინდელი დღე ჩვენი იქნება“
1953 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, გუაში. 30,2X42,5 სმ.

Decoration sketch for the play "Tomorrow will be ours"
1953. Paper. Cardboard. Pencil. Gouache. 30.2X42.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „კიბორჩხალები“
1953 წ. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 41,5X29,5 სმ.

Costume sketch for the play "Cancers"
1953. Paper. Watercolor. Ink 41.5X29.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი ოპერეტისთვის „ლაღი ქარი“
1956 წ. ქაღალდი, მუყაო, აკვარელი. 27,5X19 სმ.

Costume sketch for the operetta "Free Wind"
1956. Paper. Cardboard. Watercolor. 27.5X19 cm.



დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ნამდვილი ადამიანი“
1957 წ. ქაღალდი, მუყაო, აკვარელი, ტუში. 20,7X29 სმ.

Decoration sketch for the play "Real Man"
1957. Paper. Cardboard. Watercolor. Ink. 20.7X29 cm.



დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ფილუმენა მარტურანო“
1957 წ. ქაღალდი, გუაში. 34,5X45 სმ.

Decoration sketch for the play "Filumena Marturano"
1957. Paper. Gouache. 34.5X45 cm.



დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მგზნებარე მეოცნებე“
1958 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 32,5X43,5 სმ.

Decoration sketch for the play "Vigorous Dreamer"
1958. Paper. Cardboard. Gouache. 32.5X43.5 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მგზნებარე მეოცნებე“
1958 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 32X42 სმ.

Decoration sketch for the play "Vigorous Dreamer"
1958. Paper. Cardboard. Gouache. 32X42 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მგზნებარე მეოცნებე“
1958 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 33X43,5 სმ.

Decoration sketch for the play "Vigorous Dreamer"
1958. Paper. Cardboard. Gouache. 33X43.5 cm.



- 167 -

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „მგზნებარე მეოცნებე“
1958 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 33X44 სმ.

Decoration sketch for the play "Vigorous Dreamer"
1958. Paper. Cardboard. Gouache. 33X44 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის 
„ჩიპოლინოს თავგადასავალი“. 1958 წ. 
ქაღალდი, ფანქარი, გუაში, ტუში. 34,3X44,6 სმ.

Decoration Sketch for the play 
"The Adventures of the Little Onion". 1958 
Paper. Pencil. Gouache. Ink. 34.3X44.6 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „გაქცევა წყვდიადიდან“
1959 წ. ქაღალდი, მუყაო, აკვარელი. 27,5X20,5 სმ.

Costume sketch for the play "Escape at Night"
1959. Paper. Cardboard. Watercolor. 27.5X20.5 cm.



- 171 -

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „გაქცევა წყვდიადიდან“
1959 წ. ქაღალდი, მუყაო, აკვარელი. 27,7X20,5 სმ.

Costume sketch for the play "Escape at Night"
1959. Paper. Cardboard. Watercolor. 27.7X20.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ივანოვი“
1960 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში. 31X21 სმ.

Costume sketch for the play "Ivanov"
1960. Paper. Gouache. Ink. 31X21 cm.

დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ივანოვი“
1960 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში. 14,3X20,4 სმ.

Decoration sketch for the play "Ivanov"
1960. Paper. Gouache. Ink. 14,3X20.4 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ივანოვი“
1960 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში. 14X20,4 სმ.

Decoration sketch for the play "Ivanov"
1960. Paper. Gouache. Ink. 14X20.4 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ივანოვი“
1960 წ. ქაღალდი, გუაში, ტუში. 14X20,4 სმ.

Decoration sketch for the play "Ivanov"
1960. Paper. Gouache. Ink. 14X20.4 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „თოვლის დედოფალი“
1960 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, აკვარელი. 28,5X38,7 სმ.

Decoration sketch for the play "The Snow Queen"
1960. Paper. Cardboard. Pencil. Watercolor. 28.5X38.7 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „თოვლის დედოფალი“
1960 წ. ქაღალდი, მუყაო, ფანქარი, აკვარელი. 28,6X39 სმ.

Decoration sketch for the play " The Snow Queen"
1960. Paper. Cardboard. Pencil.Watercolor. 28.6X39 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „თოვლის დედოფალი“
1960 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი. 28,7X38,6 სმ.

Decoration sketch for the play "The Snow Queen"
1960. Paper. Cardboard. Pencil. Watercolor. 28.6X38,6 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „თოვლის დედოფალი“
1960 წ. ქაღალდი, ფანქარი, აკვარელი. 28,5X38,5 სმ.

Decoration sketch for the play "The Snow Queen"
1960. Paper. Pencil. Watercolor. 28.5X38.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „თოვლის დედოფალი“
1960 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში. 44,2X22,2 სმ.

Costume sketch for the play "The Snow Queen"
1960. Paper. Pencil. Gouache. 44.2X22.2 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „თოვლის დედოფალი“
1960 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში. 44X22,5 სმ.

Costume sketch for the play "The Snow Queen"
1960. Paper. Pencil. Gouache. 44.X22.5 cm.
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კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „თოვლის დედოფალი“
1960 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში. 43,4X23,6 სმ.

Costume sketch for the play "The Snow Queen"
1960. Paper. Pencil. Gouache. 43.4X23.6 cm.

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისთვის „თოვლის დედოფალი“
1960 წ. ქაღალდი, ფანქარი, გუაში. 43,5X24,2 სმ.

Costume sketch for the play "The Snow Queen"
1960. Paper. Pencil. Gouache. 43.5X24.2 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ჩალის ქუდი“
1962 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 43X57,5 სმ.

Decoration sketch for the play "The Italian Straw Hat"
1962. Paper. Cardboard. Gouache. 43X57.5 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ღალატი“
განუხორციელებელი. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 26X36 სმ.

Decoration Sketch for the play "Betrayal"
Unimplemented. Paper. Cardboard. Gouache. 26X36 cm.

გვ. 188-189
page
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დეკორაციის ესკიზი ოპერისთვის „პორგი და ბესი“
1967 წ. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 43X57,5 სმ.

Decoration Sketch for the opera "Porgy and Bess"
1967. Paper. Cardboard. Gouache. 43X57.5 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ღალატი“ 
განუხორციელებელი. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 25,5X34 სმ.

Decoration Sketch for the play "Betrayal" 
Unimplemented. Paper. Cardboard. Gouache. 25.5X34 cm.
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დეკორაციის ესკიზი სპექტაკლისთვის „ღალატი“ 
განუხორციელებელი. ქაღალდი, მუყაო, გუაში. 26X36 სმ.

Decoration Sketch for the play "Betrayal" 
Unimplemented.Paper. Cardboard. Gouache. 26X36 cm.
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1905 
20 სექტემბერი. დაიბადა თბილისში

1921 
სწავლობდა “ნატიფი ხელოვნების კავკასიური საზოგადოების 
სკოლაში”

1923-1928
ჩააბარა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში

1929-1931
მოსკოვში მუშაობდა სხვადასხვა გაზეთსა და ჟურნალში როგორც 
ილუსტრატორი, გრაფიკოსი და დაზგური ფერწერის მხატვარი

1929
პირველი პერსონალური გამოფენა მოსკოვში

1931-1935
თბილისში მუშაობდა როგორც ილუსტრატორი, გრაფიკოსი და 
დაზგური ფერწერის მხატვარი

1935
გამოფენა თბილისში

1936-1972
თეატრალური მხატვარი

1943
საქართველოს დამსახურებული მხატვარი

1946
დაჯილდოვდა მედლით „სამამულო ომში თავდადებული 
შრომისათვის“

1957
პერსონალური გამოფენა მოსკოვში

1958
დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით 

1966 
პერსონალური გამოფენა თბილისში

1975
დაჯილდოვდა მედლით, შემოქმედების 30 წლის იუბილესთან 
დაკავშირებით

1976
საქართველოს სახალხო მხატვარი

1985
გარდაიცვალა თბილისში
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1936 წ. 
„ბატონიშვილი გლეხის ქალი“. პიესა ა. პუშ კი ნის. ინ ს ცე ნი რე ბა 
გ. ფრო ნის პი რე ლის. რე ჟი სო რე ბი მ. ჭი ა უ რე ლი და დ. ძნე ლა ძე. 
კომ პო ზი ტო რი ვ. ცა გა რე იშ ვი ლი. ვ. აბა ში ძის სა ხე ლო ბის თბი ლი
სის მუ სი კა ლუ რი კო მე დი ის თეატრი
„ვედრება სი ცოცხ ლე ზე“. პი ე სა ჟ. დი უ ვა ლის. რე ჟი სო რი 
ა. სმე ი ა ნო ვი. მხატ ვ რუ ლი გა ფორ მე ბა გ. ვოლ ჩინ ს კის. კოს ტი უ მე
ბი ი. შტენ ბერ გის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი
„გაგრძელება იქ ნე ბა“. პი ე სა ა. ბრუნ შ ტე ი ნის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. 
თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„მელია და ი კო“. პი ე სა ლ. ვეპ რიც კა ი ას. დად გ მა ნ. მარ შა კის. მუ სი
კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი თეატრი 
„სუსტი სი ნი“. ვო დე ვი ლი ვ. ლა ბი შის. დად გ მა ა. რუ ბი ნის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ტომ სო ი ე რის თავ გა და სა ვა ლი“. მარკ ტვე ნის მი ხედ ვით. დად გ მა 
ნ. მარ შა კის და მ. რე ხელ სის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა 
რუ სუ ლი თეატრი 
„ელენეს მო ტა ცე ბა“. პი ე სა ლ. ვერ ნე ი ლის. დად გ მა 
ა. სმე ი ა ნო ვის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი 

1937 წ. 
„თევზისა და მე თევ ზის ზღა პა რი“. ა. პუშ კი ნის მი ხედ ვით. დად გ მა 
ნ. მარ შა კის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ახტა-დახტა“. პი ე სა გ. მატ ვე ე ვის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი თეატრი
„ცისფერი და ვარ დის ფე რი“. პი ე სა ა. ბრუნ შ ტე ი ნის. დად გ მა 
ნ. მარ შა კი სა და გ. ტოვ ს ტო ნო გო ვის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე
ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი
„ბუზი და ბარ მა ლე ი“. პი ე სა კ. ჩუ კოვ ს კის მიხედვით. დად გა 
ნ. მარ შა კის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„დიადი ერე ტი კო სი“. პი ე სა ნერ სე სო ვის და დობ რ ჟინ ს კის. დად
გ მა გ. ტოვ ს ტო ნო გო ვის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ
ლი თეატრი
„შემოსავლიანი ად გი ლი“. პი ე სა ა. ოს ტ როვ ს კის. დად გ მა 
ა. სმი რა ნი ნის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„სასტუმროს დი ა სახ ლი სი“. პი ე სა კ. გოლ დო ნის. დად გ მა 
ა. სმე ი ა ნო ვის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ტროელთა ცხე ნი“. პი ე სა ფ. ვოლ ფის. დად გ მა გ. ტოვ ს ტო ნო გო
ვის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ბატის ჭუ კი“. პი ე სა ნ. გერ ნე ტი სა და ტ. გუ რე ვი ჩის. დად გ მა 
ნ. მარ შა კის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი 
თეატრი 
„ჩვენ შვიდ ნი ვართ“. პი ე სა და დად გ მა ა. ბრუნ შ ტე ი ნის. თბი ლი სის 
მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„საიდუმლო კუნძული“. მინსკის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი

1938 წ. 
“ხაჯარათი“. პი ე სა მ. ლა კერ ბა ი ას. დად გ მა დ. ძნე ლა ძი სა და 
გ. ფრო ნის პი რე ლის. მუ სი კა ვ. კურ ტი დის. ქო რე ოგ რა ფია 
ქ. ნა და რე იშ ვი ლის. თბილისის მუსიკალური კომედიის თეატრი
„მეთორმეტე ღა მე“. პი ე სა უ. შექ ს პი რის. დად გ მა ა. რი და ლის. მუ
სი კა ვ. ბე ი ე რის. ქო რე ოგ რა ფია ვ. ივან კი ნის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა
ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„შუქურას სი ნათ ლე ე ბი“. პი ე სა ლ. კა რა სე ვის. დად გ მა 
ა. ავ გუს ტო ვის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ყაჩაღები“. პი ე სა ფ. ში ლე რის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. თბი ლი სის 
მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 

„მეგობრობა“. პი ე სა ე. გუ სე ვის. დად გ მა ა. სმი რა ნი ნის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა
მა ტუ ლი თეატრი 
„ტარტიუფი“. პი ე სა ჟ. მო ლი ე რის. დად გ მა ა. მი უ სა რის. სა დიპ ლო
მო ნა მუ შე ვა რი. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ნადირობა ჟუჩ კა ზე“. პი ე სა ა. ფა დე ე ვის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. მუ
სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი თეატრი 
„ვერხოვიეს ახალ გაზ რ დე ბი“. პი ე სა ა. ბრუნ შ ტე ი ნის. დად გ მა 
ნ. მარ შა კის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„თეთრად ფრიალებს აფ რა ეული“. პი ე სა ვ. კა ტა ე ვის. დად გ მა 
გ. ტოვ ს ტო ნო გო ვის .  თ ბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
თეატრი 
„პროვინციული ამ ბა ვი“. ო. ბალ ზა კის მი ხედ ვით. დად გ მა 
ა. სმი რა ნი ნის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ვაი ჭკუისაგან“ ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი. განუხორციელებელი

1939 წ. 
„თივა და ავი ძაღ ლი“. პი ე სა ლო პე დე ვე გა სი. დად გ მა 
მ. ჭი ა უ რე ლის. მუ სი კა ვ. კურ ტი დის. თბილისის მუსიკალური 
კომედიის თეატრი 
„თოვლის დე დო ფა ლი“. პი ე სა ვ. შვარ ცის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. 
მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
თეატრი 
„სამი სურ ვი ლი“. პი ე სა და დად გ მა ნ. მარ შა კის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი თეატრი 
„ძველ ინ გ ლის ში“. პი ე სა ვ. ვოლ რა დის. ჩ. დი კენ სის მი ხედ ვით. 
დად გ მა ნ. მარ შა კის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ
რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„პოტაპიჩი“. პი ე სა გ. მატ ვე ე ვის. დად გ მა ა. ენ გელ გარ დ ტის. მუ სი
კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი თეატრი 
„პაველ გრე კოვ“. პი ე სა ვ. ვო ი ტე ხო ვის და ლ. ლენ ჩის. დად გ მა 
ი. ბოდ რო ვი სა და ვ. ბრა გი ნის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. ა. გრი ბო ე დო
ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„რევიზორი“. პი ე სა ნ. გო გო ლის. დად გ მა შ. ღამ ბა ში ძის. 
კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის აკა დე მი უ რი თეატრი.
გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბე ლი

1940 წ.
„სახიფათო მო სახ ვე ვი“. პი ე სა ჯ. პრის ტ ლის. დად გ მა 
ა. ავ გუს ტო ვის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი
„თალგამი“. პი ე სა გ. მატ ვე ე ვის. დად გ მა ა. ნერ სე სი ა ნის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი თეატრი
„სკაპენის ოინე ბი“ მ. გო ცი რი ძეს თან ერ თად. პი ე სა ჟ. მო ლი ე რის. 
დად გ მა ა. გინ ზ ბურ გის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა
ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ზოგჯერ ბრძე ნიც შეც დე ბა“. პი ე სა ა. ოს ტ როვ ს კის. დად გ მა 
ა. რუ ბი ნის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა
მა ტუ ლი თეატრი
„ჭკვიანი სუ ლე ლი“. პი ე სა გ. მატ ვე ე ვის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. თბი
ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
“ანრი სე არ“. პი ე სა ა. სამ სო ნა ძი სა და დი ო მი დე ან თა ძის. დად გ მა 
ბ. გამ რე კე ლის. მუ სი კა ო. ბა რა მიშ ვი ლის. კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე
ლო ბის თბი ლი სის აკა დე მი უ რი თეატრი
„რომანტიკოსები“. პი ე სა ე. როს ტა ნის. დად გ მა ე. გინ ზ ბურ გის. 
მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
 თეატრი 
„დედინაცვალი“. პი ე სა ო. ბალ ზა კის. დად გ მა ა. ავ გუს ტო ვის. 
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ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
 თეატრი
„იქით“. პი ე სა ვ. ლი უ ბი მო ვის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. თბი ლი სის მო
ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ფლიდი მგე ლი“. პი ე სა ლ. ლეს ნა ი ას. დად გ მა ა. ენ გელ გარ დ
ტის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი თეატრი 
„მარგარიტა გო ტი ე“. პი ე სა ა. დი უ მას. დად გ მა ბ. გამ რე კე ლის. მუ
სი კა ო. ბა რა მიშ ვი ლის. კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
აკა დე მი უ რი თეატრი
„ღალატი“. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა
მა ტუ ლი თეატრი. გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბე ლი

1941 წ.
„როზ-მარი“. ოპე რე ტა რ. ფრიმ ლი სა და გ. შტოდტჰარდენის. დად
გ მა ა. ჩხარ ტიშ ვი ლის. დი რი ჟო რი კ. მა ჩა ბე ლი. ქო რე ოგ რა ფია 
დ. მა ჭა ვა რი ა ნის. თბილისის მუსიკალური კომედიის თეატრი 
„პატარა კა ხი“. პი ე სა ა. წე რეთ ლის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. რე ჟი
სო რი ა. გინ ზ ბურ გი. მუ სი კა დაგ მა რა მი ზან და რის. თბი ლი სის მო
ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ბობკა“. პი ე სა ვ. შვენ ბერ გის. დად გ მა ა. ენ გელ გარ დ ტის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი თეატრი 
„დიდი მო უ რა ვი“ (გიორგი სააკაძე). პი ე სა ი. ვა კე ლის. დად გ მა 
ა. რუ ბი ნის. მუ სი კა კ. მეღ ვი ნეთ -უ ხუ ცე სის. კოს ტი უ მის ეს კი ზე ბი ს. 
მე ტო ნი ძის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა
მა ტუ ლი თეატრი 
„იმედის და ღუპ ვა“. პი ე სა გ. ჰე ი ერ მა ნის. დად გ მა დ. ალექ სი ძის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი 
„ფინისტი“. პი ე სა ლ. შეს ტა კო ვის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი
„პროფესორი მამ ლო კი“. პი ე სა ფ. ვოლ ფის. დად გ მა ა. რუ ბი ნის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
 თეატრი 
„ჭაბუკი ჩვე ნი ქა ლა ქი დან“. პი ე სა კ. სი მო ნო ვის. დად გ მა 
გ. ტოვ ს ტო ნო გო ვის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„მშვენიერი ვა სი ლი სა“. პი ე სა ნ. ვლა დი ჩი ნა სა და მ. ნე ჩა ე ვა სი. 
დად გ მა ე. გინ ზ ბურ გის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა
ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„სამი ზღა პა რი“. პი ე სა ნ. მარ შა კის. დად გ მა ე. გინ ზ ბურ გის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ავსიტყვაობის სკო ლა”. პი ე სა  რ. შე რი და ნის. დად გ მა გ. ტოვ ს ტო
ნო გო ვის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი
სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 

1942 წ. 
„ყოველთვის ყვე ლი ე რი არ არის“. პი ე სა ა. ოს ტ როვ ს კის. დად გ
მა გ. ღვი ნი აშ ვი ლის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
თეატრი
„მაშენკა“. პი ე სა ა. აფი ნო გე ნო ვის. დად გ მა ვ. ბრა გი ნის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი 
„თავადი მსტის ლა ვი“. პი ე სა ი. პრუ ტის. დად გ მა გ. ღვი ნი აშ ვი ლის. 
თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი
„მოდიოდა ჯა რის კა ცი ფრონ ტი დან“. პი ე სა ვ. კა ტა ე ვის. დად გ მა 
ე. გინ ზ ბურ გის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ
თა რუ სუ ლი თეატრი 
„მოალისფრო ალა მი“. პი ე სა გ. მატ ვე ე ვის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. 
მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი თეატრი 
„თივა და ავი ძაღ ლი“. პი ე სა ლო პე დე ვე გა სი. დად გ მა 
გ. ტოვ ს ტო ნო გო ვის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. ქო რე ოგ რა ფია დ. მა ჭა ვა
რი ა ნის. კოს ტი უ მე ბი გ. მე ტო ნი ძის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის 
რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ომის დღე“. პი ე სა ნი კუ ლი ნის. დად გ მა გ. ღვი ნი აშ ვი ლის. თბი ლი
სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი

„ინჟინერი სერ გე ე ვი“. პი ე სა ვ. რო კის. დად გ მა ა. რუ ბი ნის. მუ სი
კა ე. ბე ი ე რე ის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„სილვა“. ოპე რე ტა ი. კალ მა ნის. დად გ მა დ. ძნე ლა ძი სა და 
დ. მა ჭა ვა რი ა ნის. ქო რე ოგ რა ფია დ. მა ჭა ვა რი ა ნის. თბილისის 
მუსიკალური კომედიის თეატრი
„უმწიფარი“. პი ე სა ვ. ფა ფა ზი ა ნის. დად გ მა გ. ღვი ნი აშ ვი ლის. თბი
ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„წითელქუდა“. პი ე სა ე. შვარ ცის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი თეატრი.
„სახლი გო რაკ ზე“. პი ე სა ვ. კა ვე რე ნის. დად გ მა გ. ღვი ნი აშ ვი ლის. 
თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„გაქცევა“. პი ე სა ნ. შჩეგ ლო ვის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. თბი ლი სის 
მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„როგორ ეომე ბო და გერ მა ნე ლი გე ნე რა ლი გოჭს“. პი ე სა ლ. ბა უ სე
ვი ჩი სა და ვ. ლიფ ში ცის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. 
თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი თეატრი 

1943 წ.
„ჩექმებიანი კა ტა“. შარლ პი ე როს მი ხედ ვით. დად გ მა 
გ. ღვი ნი აშ ვი ლის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
თეატრი
„ოქროს გა სა ღე ბი“. პი ე სა ა. ტოლ ს ტო ის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. 
თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ქარიყლაპიას ბრძა ნე ბით“. პი ე სა ე. ტა რა ხოვ ს კა ი ას. დად გ მა 
ნ. მარ შა კის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი 
თეატრი 
„რაიკომის მდი ვა ნი“. პი ე სა ი. პრუ ტის. დად გ მა გ. ღვი ნი აშ ვი ლის. 
თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„პირველი სიყ ვა რუ ლი“. პი ე სა რ. ბერ მა ნის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. 
მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
თეატრი
„ქორწინება გენერალთან“. პი ე სა ა. ჩე ხო ვი. თბი ლი სის მო ზარდ 
მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი. განუხორციელებელი.
„1940 წლის გა ზაფხუ ლი“. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი
სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი. გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბე ლი 

1944 წ.
„კოლომბინა“. ოპე რე ტა ა. რი ა ბო ვის. დად გ მა დ. ძნე ლა ძი სა და ბ. 
გამ რე კე ლის. თბილისის მუსიკალური კომედიის თეატრი 
„ჭირვეულის მორ ჯუ ლე ბა“. პი ე სა უ. შექ ს პი რის. დად გ მა 
შ. ღამ ბა ში ძის. მუ სი კა კ. მეღ ვი ნეთ -უ ხუ ცე სის. ქო რე ოგ რა ფია დ. 
მა ჭა ვა რი ა ნის. კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის აკა დე მი
უ რი  თეატრი 
„გულივერი ლი ლი პუ ტებ თან“. პი ე სა ე. დან კოს. დად გ მა 
ნ. მარ შა კის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი 
თეატრი 
 „უკანასკნელი მსხვერ პ ლი“. პი ე სა ა. ოს ტ როვ ს კის. დად გ მა ა. რუ
ბი ნის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„შენი სახ ლი“. პი ე სა ვ. ლი უ ბი მო ვის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ფლოტის ოფი ცე რი“. პი ე სა ა. კრო ნის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო
ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„სახიფათო ასა კი“. პი ე სა ა. პი ნე როს. დად გ მა ვ. ბრა გი ნის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი

1945 წ.
სა ღა მო, მიძღ ვ ნი ლი ა. გრი ბო ე დო ვის 150 წლის იუბი ლე სად მი. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
 თეატრი
„კუნძულ ბლი უ მენ ტა ლის სა ი დუმ ლო ე ბა“. პი ე სა პ. მა ლი ა რევ ს კის. 
დად გ მა ნ. მარ შა კის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ
რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
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„შეხვედრა სიბ ნე ლე ში“. პი ე სა ფ. კნო რეს. დად გ მა ა. აბა რი ა ნის. 
მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
 თეატრი 
„ბროლის ფეხ საც მე ლი“. ზღა პა რი ტ. გა ბე სი. დად გ მა 
ა. აბა რი ა ნის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ
თა რუ სუ ლი თეატრი
„მელიები“. პი ე სა ლ. ჰელ მა ნის. დად გ მა გ. ტოვ ს ტო ნო გო ვის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
 თეატრი 
„ცუგრუმელა“ (მადმუაზელ ნე ტუშ). ოპე რე ტა ფ. ევ რეს. დად გ მა 
დ. ძნე ლა ძის. თბილისის მუსიკალური კომედიის თეატრი 
„ესეც იქ ნე ბა“. პი ე სა კ. სი მო ნო ვის. დად გ მა ა. რუ ბი ნის. 
ა.  გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
 თეატრი 

1946 წ. 
„განათლების ნა ყო ფი“. პი ე სა ლ. ტოლ ს ტო ის. დად გ მა ა.  რუ ბი ნის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
 თეატრი 
„პოლკის შვი ლი“. პი ე სა ვ. კა ტა ე ვის. დად გ მა მ. ვა ხის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ოდესღაც“. პი ე სა ა. გლად კო ვის. დად გ მა გ. ტოვ ს ტო ნო გო ვის. მუ
სი კა ვ. ბე ი ე რის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„თოვლის  პა პა“. პი ე სა ე. შუ რი ნო ვის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის თო ჯი ნე ბის რუ სუ ლი თეატრი 
„რატომ დუმ და“. პი ე სა ა. ბე ნე ტის. დად გ მა მ. რატ ნე რის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა
მა ტუ ლი თეატრი 
„ჩვენი ახალ გაზ რ დო ბა“. პი ე სა ს. ან ტო ნო ვის. დად გ მა ა. აბა რი ა
ნის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
თეატრი 
„მარიცა“. ოპე რე ტა ი. კალ მა ნის. დად გ მა ბ. გამ რე კე ლის. ქო რე
ოგ რა ფია დ. მა ჭა ვა რი ა ნის. თბილისის მუსიკალური კომედიის 
თეატრი 

1947 წ.
„მემკვიდრეები“. პი ე სა ა. ბრუნ შ ტე ი ნი სა და ე. უს პენ ს კის. დად გ მა 
მ. ვა ხის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ
სუ ლი თეატრი 
„ვის ემორ ჩი ლე ბა დრო“. პი ე სა ძმე ბი ტუ რე ბი სა და შე ი ნი ნის. დად
გ მა ო. ალექ სიშ ვი ლის. მუ სი კა ა. კე რე სე ლი ძის. კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის აკა დე მი უ რი თეატრი 
„მდაბიონი“. პი ე სა მ. გორ კის. დად გ მა ალ. თაყაიშვილის. 
ა.  გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
 თეატრი
„ტარტიუფი“. პი ე სა ჟ. მო ლი ე რის. დადგმა ალ. თაყაიშვილის.
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
 თეატრი
„როგორ იწ რ თო ბო და ფო ლა დი“. ნ. ოს ტ როვ ს კის მი ხედ ვით. დად
გ მა ნ. მარ შა კის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე
ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„რუსეთის სა კითხი“. პი ე სა კ. სი მო ნო ვის. დად გ მა მ. რატ ნე რის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი
„უეცარი სიმ დიდ რე“. პი ე სა ა. ოს ტ როვ ს კის. დად გ მა მ. ვა ხის. თბი
ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი.
„პური ჩვე ნი არ სო ბი სა“. პი ე სა ნ. ვირ ტა სი. დად გ მა ა. სმი რა ნი ნის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
 თეატრი 
„ლიკურგის კანონი“. რეჟისორი აბორიან. ლენინაკანის 
დრამატული თეატრი

1948 წ.
„საგანგებო და ვა ლე ბა“. პი ე სა კ. გოლ დო ნის. დად გ მა 

ე. ლე ბე დე ვა სი. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ 
 მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„შეხვედრა ახალ გაზ რ დო ბას თან“. პი ე სა ა. არ ბუ ზო ვის. დად გ მა 
ი. ბოდ რო ვის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„დიადი ძა ლა“. პი ე სა ბ. რო მა შო ვის. დადგმა ალ. თაყაიშვილის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი
„ბაიადერა“. ოპე რე ტა ი. კალ მა ნის. დად გ მა დ. ძნე ლა ძის. ქო რე
ოგ რა ფია დ. მა ჭა ვა რი ა ნის. თბილისის მუსიკალური კომედიის 
თეატრი
„თქვენ გიხ მობთ ტა ი მი რი“. პი ე სა კ. ისა ე ვი სა და ე. გა ლი ჩის. დად
გ მა მ. რატ ნე რის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„პროვინციული ამ ბა ვი“. ო. ბალ ზა კის მი ხედ ვით. დად გ მა 
ა. სმი რა ნი ნის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„თეთრა“. პი ე სა ვ. ლი უ ბი მო ვის. დად გ მა მ. რატ ნე რის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ორი კა პი ტა ნი“. პი ე სა ვ. კა ტა ე ვის. დად გ მა ვ. რო მა ნო ვას. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი
„ვ. ლე ნი ნი და მ. გორ კი“. სცე ნა რი და მონ ტა ჟი კ. დობ ჟინ ს კის. 
დადგმა ალ. თაყაიშვილის. ა. გრი ბო ე დო ვის სახ ლო ბის თბი ლი
სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ბიძია თო მას ქო ხი“. პი ე სა ჰა რი ეტ ბი ჩერ სტო უ სი. დად გ მა 
ნ.  მარ შა კის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი
„მწვერვალზე“. რეჟისორი აბორიან. ლენინაკანის დრამატული 
თეატრი
„ძვირფასი სტუმრები“. რეჟისორი აბორიან. ლენინაკანის 
დრამატული თეატრი

1949 წ. 
„ღირსების სამ ს ჯავ რო“. პი ე სა ა. შტე ი ნის. დად გ მა მ. რატ ნე რის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი 
„იმათ მხა რე ში“. პი ე სა ა. ბა რი ა ნო ვის. დადგმა ალ. თაყაიშვილის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი 
„დაგვიანებული სიყ ვა რუ ლი“. პი ე სა ა. ოს ტ როვ ს კის. დად გ მა 
 ურუ სო ვის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„რომეო და ჯუ ლი ე ტა“. პი ე სა უ. შექ ს პი რის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. 
მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
თეატრი 
„სახლი შე სახ ვევ ში“. პი ე სა ძმე ბი ტუ რე ბის. დად გ მა 
ალ. თაყაიშვილის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ჩაძირული ქვე ბი“. პი ე სა ი. მო საშ ვი ლის. დად გ მა 
ალ. თაყაიშვილის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი
„გორკის ბავ შ ვო ბა“. პი ე სა ო. ფორ ში სა და ნ. გრუზ დე ვის. დად გ მა 
ნ. მარ შა კის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა 
რუ სუ ლი თეატრი
„ქორწინება“. პი ე სა ნ. გო გო ლის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. თბი ლი სის 
მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი

1950 წ. 
„მოსკოვური ხა სი ა თი“. პი ე სა ა. სოფ რო ნო ვის. დად გ მა 
ალ. თაყაიშვილის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი.
„ფარული ომი“. პი ე სა ვლ. მი ხა ი ლო ვი სა და ლევ სა მო ი ლო ვის. 
დადგმა ალ. თაყაიშვილის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი
სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„შემოსავლიანი ად გილ ი“. პი ე სა ა. ოს ტ როვ ს კის. დად გ მა 
ალ. თაყაიშვილის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
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„გორკის ბავ შ ვო ბა“. პი ე სა ო. ფორ ში სა და ნ. გრუზ დე ვის. დად გ მა 
ო. ალექ სიშ ვი ლის. მუ სი კა ო. ბა რა მიშ ვი ლის. თბი ლი სის მო ზარდ 
მა ყუ რე ბელ თა ქარ თუ ლი თეატრი 
„აზნაურთა ბუ დე“. ი. ტურ გე ნე ვის მი ხედ ვით. დად გ მა ნ. მარ შა კის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი 
„ლურჯი ყვა ვი ლი“. პი ე სა ლ. გე რას კი ნას. დად გ მა ნ. მარ შა კის. 
მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
თეატრი
„ძახველის ჭა ლა“. პი ე სა ა. კორ ნე ი ჩუ კის. დად გ მა 
ალ. თაყაიშვილის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი
„ესპანელები“. პი ე სა მ. ლერ მონ ტო ვის. დად გ მა ვ. ვოლ გუს ტის. 
მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
თეატრი
„მტრები“. რეჟისორი აბორიან. ლენინაკანის დრამატული თეატრი

1951 წ.
„მისი მე გობ რე ბი“. პი ე სა ვ. რო ზო ვის. დად გ მა ვ. ვოლ გუს ტის. თბი
ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„უკანასკნელნი“. პი ე სა მ. გორ კის. დად გ მა გ. ღვი ნი აშ ვი ლის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი
„ჰორიზონტს იქით“. პი ე სა ი. გა ი დენ კო სა და ი. ბერ კუ ნის. დად გ მა 
გ. სპექ ტო რის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ბიჭი მარ სე ლი დან“ („მშვიდობის ვარ ს კ ვ ლა ვი“). პი ე სა 
ც.  სო ლო და რის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე
ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„განკიცხულნი“. პი ე სა ს. რა ძინ ს კის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„დირექტორი“. პი ე სა ს. ილი უ ში ნის. დად გ მა ალ. თაყაიშვილისა 
და მ. ოლ შა ნიც კა ი ას. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ
სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი
„მგლები და ცხვრე ბი“. პი ე სა ა. ოს ტ როვ ს კის. დად გ მა 
გ.  ღვი ნი აშ ვი ლის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„სამი მუშ კე ტე რი“. ა. დი უ მას მი ხედ ვით. დად გ მა ნ. მარ შა კის. მუ სი
კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ლუტონინების ოჯახი“.  ძმები ტურების პიესის მიხედვით. 
რეჟისორი აკ. ხორავა. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს 
თეატრალური ინსტიტუტი.
„ცოცხალი ლეში“. პიესა ლ. ტოლსტოის. რეჟისორი გულაკიან. 
გაბრიელ სუნდუკიანის სახელობის ერევნის დრამატული თეატრი. 
„ნაპერწკლიდან“.  რეჟისორი აბორიან. ლენინაკანის დრამატული 
თეატრი
„ფლოტის ოფიცერი“. ა. კრონის პიესა. სევასტოპოლის 
დრამატული რუსული თეატრი

1952 წ.
„რევიზორი“. პი ე სა ნ. გო გო ლის. დადგმა ალ. თაყაიშვილის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი 
„ჭექა-ქუხილი“. პი ე სა ა. ოს ტ როვ ს კის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. მუ სი კა 
ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ღრმა დაზ ვერ ვა“. პი ე სა ა. კრო ნის. დად გ მა დიპ ლო მანტ თ. კან
დი ნაშ ვი ლის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ერთ ქა ლაქ ში“. პი ე სა ა. სოფ რო ნო ვის. დად გ მა მ.  ოლ შა ნიც კა ი ას. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი 
„მაკარ დუბ რა ვა“. პი ე სა ა. კორ ნე ი ჩუ კის. დად გ მა მ.  ოლ შა ნიც კა ი ას. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი 
„ალისფერი ყვა ვი ლი“. პი ე სა ლ. ბრა უ სე ვი ჩი სა და ი.  კარ ნა უ ხო ვის. 
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დად გ მა რ. შაფ თოშ ვი ლის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ 
მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„გიმნაზიელები“. პი ე სა კ. ტრე ნე ვის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. თბი ლი
სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ვერაგობა და სიყ ვა რუ ლი“. პი ე სა ფ. ში ლე რის. დად გ მა 
გ.  ღვი ნი აშ ვი ლის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„პლატონ კრეჩეტი“. ა. კორნეიჩუკის პიესა. რეჟისორი აკ. ხორავა. 
შ. რუსთაველის სახელობის  საქართველოს თეატრალური 
ინსტიტუტი

1953 წ.
„ლეგენდა ორ კუ ზი ან ზე“. პი ე სა ტ. გა ბე სის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. 
მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
თეატრი
„ოჯახის ღირ სე ბა“. პი ე სა ჰ. მუხ თა რო ვის. დად გ მა 
ლ.  შატ ბე რაშ ვი ლის. მუ სი კა ა. კე რე სე ლი ძის. კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის აკა დე მი უ რი თეატრი 
„ხვალინდელი დღე ჩვე ნი იქ ნე ბა“. პი ე სა კ. მი უფ კეს. პი ტერ 
 აბ რა ჰამ სის რო მა ნის „ქარიშხლის ბი ლი კის“ მი ხედ ვით. დად გ
მა ალ. თაყაიშვილისა და კ. მი უფ კე სი. მუ სი კა რ. გა ბიჩ ვა ძის. 
ა.  გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი 
„კიბორჩხალები“ პი ე სა ს. მი ხალ კო ვის. დადგმა ალ. თაყაიშვილის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი 
„თოლია“. პი ე სა ა. ჩე ხო ვის. დად გ მა ლე ო ნიდ ვარ პა ხოვ ს კის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი 
„ვიცემამასახლისი“. პი ე სა ნ. რე უ ტი სა და მ. სკრი ა ბი ნის. დად გ მა 
ნ. მარ შა კის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა 
რუ სუ ლი თეატრი 

1954 წ.
„ვაი ჭკუ ი სა გან“. პი ე სა ა. გრი ბო ე დო ვის. დად გ მა 
ალ.  თა ყა იშ ვი ლის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ცხოვრების ფურ ცე ლი“. პი ე სა ვ. რო ზო ვის. დად გ მა 
მ.  გი ჟიმ ყ რე ლის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
თეატრი 
„გვარს არ ვა სა ხე ლებთ“. პი ე სა ვ. მინ კო სი. დად გ მა რ.  ჭი ა უ რე ლის. 
კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის აკა დე მი უ რი თეატრი 
„ქვები ღვიძ ლ ში“.  პი ე სა ა. მა კა ი ო ნო კის. დად გ მა 
ალ. თაყაიშვილის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ერთი სიყ ვა რუ ლის ის ტო რი ა“. პი ე სა კ. სი მო ნო ვის. დად გ მა 
ალ. თა ყა იშ ვი ლის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ვასა ჟე ლეზ ნო ვა“. პი ე სა მ. გორ კის. დად გ მა დ. ალექ სი ძის. მუ
სი კა ო. თაქ თა ქიშ ვი ლის. შ. რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
აკა დე მი უ რი თეატრი 
„მაკარ დუბრავა“. რეჟისორი აკ. ხორავა. შ. რუსთაველის 
სახელობის  საქართველოს  თეატრალური ინსტიტუტი

1955 წ.
„პორტ არ ტურ“. პი ე სა ი. პო პო ვი სა და ა. სტე პა ნო ვის. დადგმა ალ. 
თაყაიშვილის. მუ სი კა კ. მეღ ვი ნეთ -უ ხუ ცე სის. ქო რე ოგ რა ფია 
ვ. ივაშ კი ნის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი
„ვერაგობა და სიყ ვა რუ ლი“. პი ე სა ფ. ში ლე რის. დად გ მა 
გ. ღვი ნი აშ ვი ლის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ბატონი ტო პა ზი“. პი ე სა პა ნი ო ლი სა და ნი ვუ ა სი. დად გ მა 
მ. ოლ შა ნიც კა ი ას. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 

„ნამცხვრის სახ ლი“. დად გ მა მ. გი ჟიმ ყ რე ლის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. 
თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„მედოლის ბე დი“. პი ე სა ნ. რო მა ნო ვი ჩის. დად გ მა 
რ. შაფ თოშ ვი ლის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე
ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი
„გზა მშვი დო ბი სა“. პი ე სა ვ. რო ზო ვის. დად გ მა ნ. მარ შა კის. თბი
ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ჩვენი ქა ლიშ ვი ლი“. პი ე სა ლ. კუ ლი ჯა ნო ვი სა და ი. სე გა ლის. 
დად გ მა ნ. მარ შა კის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
თეატრი 
„პერსონალური საქ მე“. პი ე სა ა. შტე ი ნის. დად გ მა 
ალ. თაყაიშვილის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„უჩინარი დიმ კა“. პი ე სა კ. კო როს ტი ლო ვი სა და მ. ლვოვ კის. დად
გ მა მ. ვახ ნი ან ს კის. მუ სი კა მ. ვა ინ ბერ გის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ
რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 

1956 წ.
„პირველი გა ზაფხუ ლი“. პი ე სა გ. ნი კო ლა ე ვა სი და ს. რა ძინ ს კის. 
დად გ მა მ. ოლ შა ნიც კა ი ას. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი
სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„უბედური შემ თხ ვე ვა“. პი ე სა მ. მაკ ლი არ ს კი სა და დ. ხე ლენ დ
როს. დად გ მა ა. სმი რა ნი ნის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი
სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ზიკოვები“. პი ე სა მ. გორ კის. დად გ მა ს. ვაჩ ნა ძის. 
გ. ერის თა ვის სა ხე ლო ბის გო რის თეატრი 
„ლაღი ქა რი“. ოპე რე ტა ი. დუ ნა ევ ს კის. დად გ მა 
ბ. გამ რე კე ლის. ქო რე ოგ რა ფია დ. მა ჭა ვა რი ა ნის. თბილისის 
მუსიკალური კომედიის თეატრი
„მარადიული სიყ ვა რუ ლი“ („მარად ცოცხალ ნი“) პი ე სა მო რო ზო
ვის. დად გ მა მ. ოლ შა ნიც კა ი ა სი. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი
ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„მკაცრი ქა ლიშ ვი ლე ბი“. პი ე სა კ. ბუ ა ჩი ძის. დად გ მა თ. კან დი ნაშ
ვი ლის. მუ სი კა რ. ლა ღი ძის. კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი
სის აკა დე მი უ რი თეატრი 
„სამი ბულ ბუ ლის ქუ ჩა“. პი ე სა დ. დობ რი ჩა ნის. დად გ მა 
ა. ქუ თა თე ლა ძი სა და გ. მაცხო ნაშ ვი ლის. მუ სი კა 
კ. მეღ ვი ნეთ -უ ხუ ცე სის. ქო რე ოგ რა ფია გ. და ვი თაშ ვი ლის. 
კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის აკა დე მი უ რი თეატრი 

1957 წ.
„ფილუმენა მარ ტუ რა ნო“. პი ე სა ე. დე ფი ლი პო სი. დად გ მა 
მ. ოლ შა ნიც კა ი ას. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„გვიანი სიყ ვა რუ ლი“. პი ე სა ა. ოს ტ როვ ს კის. დად გ მა 
ო. ბრო სე ვი ჩის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„ფსკერზე“. პი ე სა მ. გორ კის. დად გ მა ლ. იოსე ლი ა ნის. 
კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის აკა დე მი უ რი თეატრი
„ნამ დ ვი ლი ადა მი ა ნი “. თ. ლონ დო ნი ს პიესა ბ. პო ლე ვო ის მოთხ
რო ბის მი ხედ ვით. დად გ მა ნ. მარ შა კის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ
რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
“მრისხანე წე ლი“. პი ე სა ა. კაპ ლე რის. დად გ მა ა. ვიპ მა ნის. მუ სი კა 
ა. ბა ლან ჩი ვა ძის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 

1958 წ. 
„ამქვეყნიური სა მოთხე“. პი ე სა ო. ვა სი ლე ვის. სა დიპ ლო მო დად
გ მა ა. ნი ნუ ას. მუ სი კა ი. ბო ბო ხი ძის. მო ზარდ მა უ რე ბელ თა ქარ თუ
ლი თეატრი 
„მგზნებარე მე ოც ნე ბე“. პი ე სა მ. მრევ ლიშ ვი ლის. დად გ მა 
ე. ბრი ლის. რე ჟი სო რი მ. ოლ შა ნიც კა ი ა. მუ სი კა ა. ჩი მა კა ძის. ქო რე
ოგ რა ფია დ. მა ჭა ვა რი ა ნის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი
სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი
„ღვთისმოსავი მარ ტა“. პი ე სა ტირ სო დე მო ლი ნა სი. დად გ მა 



- 198 -

ე. ბრი ლის. მუ სი კა ს. ნა სი ძის. ქო რე ოგ რა ფია დ. მა ჭა ვა რი ა ნის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი 
„ჩიპოლინოს თავ გა და სა ვა ლი“. პი ე სა ჯა ნი რო და რის. დად გ მა 
ნ. მარ შა კის მუ სი კა ა. სპა და ვე კის. ცეკ ვე ბი მ. გრიშ კე ვი ჩის. თბი ლი
სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 

1959 წ. 
„ყველაფერი რჩე ბა ხალხს“. პი ე სა ს. ალი ო ში ნის. დად გ მა 
ე. ბრი ლის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა
მა ტუ ლი თეატრი 
„თვალუწვდენი სივ რ ცე ე ბი“. პი ე სა ნ. ვირ ტა სი. დად გ მა 
ო. ალექ სიშ ვი ლის. მუ სი კა ვ. მუ რა დე ლის. ქო რე ოგ რა ფია 
დ. მა ჭა ვა რი ა ნის. ლოტ ბა რი ს. კუ ხი ა ნი ძე. ლა დო მეს ხიშ ვი ლის სა
ხე ლო ბის ქუ თა ი სის თეატრი
„ქვის ბუ დე“. პი ე სა ხ. ვურ ლი ო კის. დად გ მა მ. ოლ შა ნიც კა ი ას. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი 
„ჰეკლბერი ფი ნის თავ გა და სავა ლი“. მარკ ტვე ნის მი ხედ ვით. 
დად გ მა ვ. ვოლ გუს ტის. მუ სი კა რ. არ ხან გე ლოვ ს კის. თბი ლი სის 
მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„გაქცევა წყვდი ა დი დან“. პი ე სა ძმე ბი ტუ რე ბის. დად გ მა 
მ. ოლ შა ნიც კა ი ა სი. მუ სი კა ა. ჟელ ტუ ხი ნის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე
ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„სპექტაკლი-კონცერტი“ („დათვი“, „ქირურგია“, „ვანკა“, „ხუმრობა“, 
„მოწყენილობა“) მიძღ ვ ნი ლი ა. ჩე ხო ვის 100 წლის იუბი ლე სად მი. 
დად გ მა ვ. ვოლ გუს ტის. ქო რე ოგ რა ფია ვ. გამ სა ხურ დი ა სი. თბი ლი
სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 

1960 წ. 
„რ. ვ. ს“. პი ე სა ა. გა ი და რის. დად გ მა მ. ვახ ნი ან ს კის. თბი ლი სის 
მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ივანოვი“. პი ე სა ა. ჩე ხო ვის. დად გ მა გ. ჟუ რუ ლის. მუ სი კა 
ა. პოს დ ნე ე ვის. სო ხუ მის დრა მა ტუ ლი თე ატ რის ქარ თუ ლი და სი. 
„რევოლუციის სა ხე ლით“. ჰე რო ი კუ ლი დრა მა. დად გ მა 
ვ. ვოლ გუს ტის. მუ სი კა კ. ლის ტო ვის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე
ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„გზააბნეული შვი ლი“. პი ე სა ე. რა ნე ტის. დად გ მა მ. ვახ ნი ან ს კის. 
თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი
„უთანასწორო ბრძო ლა“. პი ე სა ვ. რო ზო ვის. დად გ მა 
ვ. ვოლ გუს ტის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„პოლკის შვი ლი“. პი ე სა ვ. კა ტა ე ვის. დად გ მა ვ. ვახ ნი ან ს კის. თბი
ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი
„სახიფათო ასა კი“. პი ე სა ს. ნა რი ნი ა ნის. დად გ მა  
კ. კან დი ნაშ ვი ლის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„თოვლის დე დო ფა ლი“. გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბე ლი

1961 წ.
„ნამცხვრის სახ ლი“. პი ე სა ლ. გერ ს კი ნა სი. რუ სუ ლი ზღაპ რე ბის მო
ტი ვებ ზე. დად გ მა მ. ვახ ნი ან ს კის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ
თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ცეცხლის ხაზ ზე“. დად გ მა მ. ოლ შა ნიც კა ი ა სი. მუ სი კა 
ა. ჟელ ტი ხი ნის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი 
თეატრი 
„საუნჯე“. პი ე სა ჯ. პრის ტ ლის. დად გ მა დიპ ლო მანტ რ. სტუ რუ ა სი. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი
„უმზითვო“. პი ე სა ა. ოს ტ როვ ს კის. დად გ მა ო. ალექ სიშ ვი ლის. მუ
სი კა ა. ბა ლან ჩი ვა ძის. ლ. მეს ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ქუ თა ი სის სა
ხელ მ წი ფო თეატრი 
„თანამედროვე ტრა გე დი ა“. პი ე სა რ. ებ რა ლი ძის. დად გ მა 
ნ. ეშ ბას. მუ სი კა მ. ბე რი კაშ ვი ლის. ქო რე ოგ რა ფია დ. მა ჭა ვა რი ა
ნის. სო ხუ მის დრა მა ტუ ლი თე ატ რის აფხა ზუ რი და სი 
„უჩინარი დიმ კა“. ვო დე ვი ლი ვ. კო როს ტი ლო ვი სა და 

მ. ლვოვ ს კის. დად გ მა მ. ვახ ნი ან ს კის. მუ სი კა მ. ვა ინ ბერ გის. ქო
რე ოგ რა ფია გ. გორ ბო ვი ჩის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა 
რუ სუ ლი თეატრი

1962 წ. 
„შემოსავლიანი ად გი ლი“. პი ე სა ა. ოს ტ როვ ს კის. დად გ მა 
მ. ვახ ნი ან ს კის. ქო რე ოგ რა ფია გ. გორ ბო ვი ჩის. თბი ლი სის მო
ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„დაკარგული შვი ლი“. პი ე სა ა. არ ბუ ზო ვის. დად გ მა 
ვ. ყუ ში ტაშ ვი ლის. რე ჟი სო რი ნ. ეშ ბა. სო ხუ მის დრა მა ტუ ლი თე ატ
რის ქარ თუ ლი და სი 
„თოვლის დე დო ფა ლი“. ა. ან დერ სე ნის ზღაპ რის მი ხედ ვით. დად გ
მა მ. კუ ჭუ ხი ძის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. სო ხუ მის დრა მა ტუ ლი თე ატ რის 
ქარ თუ ლი და სი.
„შიშველი ხელ მ წი ფე“. პი ე სა ე. შვარ ცის. დად გ მა ნ. ეშ ბას. მუ სი კა 
მ. ბე რი კაშ ვი ლის. სიმ ღე რის ტექ ს ტი რ. ჯო პუ ა სი. ქო რე ოგ რა ფია 
კ. ჩიხ ლა ძის. სო ხუ მის დრა მა ტუ ლი თე ატ რის აფხა ზუ რი და სი
„დანაშაული და სას ჯე ლი“. ფ. დოს ტო ევ ს კის მი ხედ ვით 
ს. რა ძინ ს კის ინ ს ცე ნი რე ბა. დად გ მა ს. ჭე ლი ძის. ა. გრი ბო ე დო ვის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„მე მჯე რა შე ნი“. პი ე სა ვ. კო როს ტი ლო ვის. დად გ მა მ. კუ ჭუ ხი ძის. 
მუ სი კა მ. ბე რი კაშ ვი ლის. სო ხუ მის დრა მა ტუ ლი თე ატ რის ქარ თუ
ლი და სი
„პატარა კო მე დი ე ბი“ („სალამანკის გა მოქ ვა ბულ ში“, „ხელის 
თხოვ ნა“, „ჭკუისა მჭირს“) დად გ მა გ. ხურ ცი ლა ვას. გ. რა ტი ა ნის, 
ვ. ნი ნი ძის. სო ხუ მის დრა მა ტუ ლი თე ატ რის ქარ თუ ლი და სი. 
„ჩალის ქუ დი“. ვ. ლა ბი ში. დად გ მა ლ. მირ ცხუ ლა ვა სი. სო ხუ მის 
დრა მა ტუ ლი თე ატ რის ქარ თუ ლი და სი

1963 წ.
„ოჯახური აურ ზა უ რი“. გად მო კე თე ბუ ლი პ. წე რეთ ლის მი ერ. დად გ
მა მ. კუ ჭუ ხი ძის. მუ სი კა ა. ესე ბუ ა სი. სო ხუ მის დრა მა ტუ ლი თე ატ რის 
ქარ თუ ლი და სი 
„როგორ მო ვარ ჯუ ლოთ ცო ლი“. ჯ. ფლეტ ჩე რის. დად გ მა 
ლ. მირ ცხუ ლა ვა სი. რე ჟი სო რი მ. ჩუ ბი ნი ძე. მუ სი კა 
მ. ბე რი კაშ ვი ლის. სო ხუ მის დრა მა ტუ ლი თე ატ რის ქარ თუ ლი და სი.
„პალატა“. პი ე სა ს. ალი ო ში ნის. დად გ მა გ. ლორ თ ქი ფა ნი ძის. 
ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი 
თეატრი 
„სისხლიანი ქორ წი ლი“. პი ე სა გარ სია ლორ კა სი. დად გ მა 
რ. ჯო პუ ა სი. მუ სი კა მ. ბე რი კაშ ვი ლის. ქო რე ოგ რა ფია ლ. ჩიხ ლა ძე. 
სო ხუ მის დრა მა ტუ ლი თე ატ რის აფხა ზუ რი და სი

1964 წ. 
„სამწუთიანი სა უ ბა რი“. დად გ მა ვ. ვოლ გუს ტის. თბი ლი სის მო
ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„მელა და ყურ ძე ნი“. პი ე სა გ. ფი გე ი დე რო სი. დად გ მა 
შ. ქა რუხ ნიშ ვი ლის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ
ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი
„ჩემი უფ რო სი და“. პი ე სა ა. ვო ლო დი ნის. დად გ მა ნ. ეშ ბა სი. მუ სი
კა ი. ბო ბო ხი ძის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი

1965 წ. 
„სასტუმროს დი ა სახ ლი სი“. პი ე სა კ. გოლ დო ნის. დად გ მა 
ვ. ვოლ გუს ტის. მუ სი კა ლუ რი გა ფორ მე ბა ა. ჟელ ტუ ხი ნის. ქო რე ოგ
რა ფია გ. გორ ბო ვი ჩის. ფა რი კა ო ბის სცე ნე ბი ი. სა ხა ნო ვის. თბი ლი
სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ჩემი ალ ვის ხე“. მოთხ რი ბა ჩ. აიტ მა ტო ვის. დად გ მა კ. სურ მა ვას. 
მუ სი კა კ. პევ ზ ნე რის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ
სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 

1966 წ.
„ჩემი საბ რა ლო მა რა ტი“. პი ე სა ა. არ ბუ ზო ვის. დად გ მა 
ვ. ვოლ გუს ტის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი
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„სოფია კო ვა ლევ ს კა ი ა“. პი ე სა ძმე ბი ტუ რე ბის. დად გ მა 
ნ. ეშ ბას. მუ სი კა ლუ რი გა ფორ მე ბა ა. ებ რა ლი ძის. ა. გრი ბო ე დო ვის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი დრა მა ტუ ლი თეატრი 
„მეფე მა ტი უ ში“. ზღა პა რი ი. კორ ჩა კო ვის მი ხედ ვით. დად გ მა 
ვ. ვოლ გუს ტის. მუ სი კა მ. ოსო კი ნის. ქო რე ოგ რა ფია გ. გორ ბო ვი
ჩის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„მშვენიერი ვა სი ლი სა“. პი ე სა ო. ნე ჩა ე ვა სა და გ. ვლა დი ჩი ნას. 
დად გ მა ვ. ვოლ გუს ტის. მუ სი კა ვ. ბე ი ე რის. თბი ლი სის მო ზარდ მა
ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„მე მჯე რა შე ნი“. პი ე სა ვ. კო როს ტი ლო ვის. დად გ მა მ. კუ ჭუ ხი ძის. 
ქო რე ოგ რა ფია ი. ზა რეც კის. მუ სი კა ლ. ქიშ მი შე ვის. 
კ. მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის აკა დე მი უ რი თეატრი 
„ქალაქი უსიყ ვა რუ ლოდ“. ზღა პა რი ლ. უს ტი ნო ვის. დად გ მა 
ნ. დე მეტ რაშ ვი ლის. მუ სი კა მ. და ვი თაშ ვი ლის. გ. ერის თა ვის სა ხე
ლო ბის გო რის თეატრი

1967 წ.
„პორგი და ბე სი“. ოპე რა ჯ. გერ შ ვი ნის. რე ჟი სო რი ნ. ჯა ფა რი ძე. 
კონ სერ ვა ტო რი ას თან არ სე ბუ ლი სა ო პე რო სტუ დი ა

1968 წ. 
„ლეგენდა პა გა ნინ ზე“. პი ე სა ვ. ბა ლა შო ვის. დად გ მა ვ. ვოლ გუს
ტის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ქორწილის დღეს“. პი ე სა ვ. რო ზო ვის. დად გ მა 
ა. თავ ზა რაშ ვი ლის. შ. რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის თე ატ რა ლუ რი ინ
ს ტი ტუ ტის აფხა ზუ რი ჯგუ ფის სა კურ სო სპექ ტაკ ლი. ს. ჭან ბას სა ხე
ლო ბის სო ხუ მის დრა მა ტუ ლი თე ატ რის აფხა ზუ რი და სი
„ბაქია ბა ჭი ა“. პი ე სა- ზღა პა რი ს. მი ხა ი ლო ვის. დად გ მა 
ვ. ვოლ გუს ტის. მუ სი კა ბ. მოკ რო უ სო ვის. ქო რე ოგ რა ფია 
ლ. ბაბ კო ვა სი. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 
„ფეიერვერკი“. პი ე სა გ. მამ ლი ნის. დად გ მა ვ. ვოლ გუს ტის. თბი
ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი 

1971 წ. 
„სამი გო ჭი“. პი ე სა ს. მი ხალ კო ვის. დად გ მა ვ. ვოლ გუს ტის. თბი
ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თეატრი

1972 წ. 
„იტალიური ტრა გე დი ა“ („კრაზანა“). ე. ლ. ვო ი ნი ჩის მი ხედ ვით. 
დად გ მა ვ. ვოლ გუს ტის. თბი ლი სის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ
ლი თეატრი
“პეტერბურგის გა რე მო ე ბა ნი“. პი ე სა ტ. პოს ნი კო ვა სი. ნ. ლეს კო ვის 
ნა წარ მო ე ბის მი ხედ ვით. დად გ მა მ. პი ა სეც კის. მუ სი კა 
ი. ბო ბო ხი ძის. ა. გრი ბო ე დო ვის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის რუ სუ ლი 
დრა მა ტუ ლი თეატრი
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