
13 квітня 2012 року минуло 125 років від дня народження українського 
скульптора,  кінорежисера,  драматурга Івана Петровича Кавалерідзе.  (1887-
1978). 

Народився скульптор  на хуторі Ладанському(тепер Сумська обл.). 
Навчався в Київському художньому училищі. Після двох років навчання у 
класі малювання І.Кавалерідзе переходить до класу ліплення, яким керував 
Ф.Багавянський.  Восени  І.П.Кавалерідзе  поїхав  до  Петербурга  з  метою 
продовжити навчання в Академії художеств. Згодом він іде на навчання до 
Парижа.  Після  навчання  за  кордоном  молодий  скульптор  повертається  на 
батьківщину.  У 1910  році  І.Кавалерідзе  бере  участь  у  конкурсі  на  проект 
пам’ятника княгині Ользі в Києві. 

Одержавши  першу  премію  за  свій  проект  розпочинає  роботу  над 
монументом. У серпні 1911 року пам’ятник Ользі був відкритий.
З другої половини 1918 року він працює у Ромнах при відділі Наросвіти і 
разом з тим викладає малюнок в шести школах, веде міський драмгурток, 
керує театральною групою залізничників.

 Він створює проекти, за якими будуються пам’ятники Т.Г.Шевченкові 
у  Ромнах  та  Г.С.Сковороді  в  Лохвиці.  Ці  твори  стали  кращими зразками 
монументального мистецтва. 

У  30-і  роки  митець  працює  не  тільки  в  галузі  скульптури,  а  й  в 
кінематографії.  У  творчому  доробку  І.Кавалерідзе  -  кінорежисера  в 
довоєнний  період  були  фільми:  «Злива»,  «Перекоп»,  «Запорожець  за 
Дунаєм», «Наталка Полтавка».
Протягом 1950-1960-х  років  І.П.Кавалерідзе  створює  ряд  скульптурних 
композицій  «Біля  Перекопу»,  «Прометей»,  «У  глибині  сибірських  руд», 
портрети  М.Врубеля,  М.Кропивницького,  Т.Шевченка  і  Ф.Шаляпіна, 
М.Горького та багатьох інших.

Документальні  матеріали  митця  зберігаються  в  Центральному 
державному архіві – музеї літератури і мистецтва України, в його особовому 
фонді(ф.442;оп.1,2)  і  становлять  значний  інтерес  для  дослідників,  що 
вивчають його життєвий і творчий шлях.

Складається особовий фонд І.Кавалерідзе з фотографій скульптурних 
робіт художника 1918-1968 рр. та фотокопій кадрів з його фільмів. .(ф.442; 
оп.2;  спр.9-12).  Серед  численної  кількості  фотографій І.Кавалерідзе  у колі 
друзів і знайомих значний інтерес становить фото з дружиною М.Горького 
/К.Пешковою/ у Мануйлівці.(ф.442; оп.1; спр.1-35, 51).

Документи про І.Кавалерідзе представлені  статтями та замітками про 
його творчість та життя .(ф.442; оп.1; спр.39-42, оп.2; спр.40).


