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 مقدمه 
  بخشی   فقط  ۱در تصويری کلی، می توان هنر نقاشی در سرزمین روسیه را که اتحاد شوروی 

روسیه،  از آن را تشکیل می داد، به چند دوره تقسیم کرد. اولین شیوه مهم تجسمی در کوتاه 

 ۳کنستانتینوپل در اوج بود و از    ۱7تا اواخر قرن    ۱۱است که از اوايل قرن    ۲لی يشمااشی  نق

نقاشی    مختلفی برای  مکاتب و سبک هایدر نقاط مختلف اين کشور،  به روسیه وارد شد.  

جمشمايلی   از  که  آمد  وجود  از  به  بودند  عبارت  ها  آن  سوزدالله  ـ  والديمیر  ، ۴مکتب 

 . ۸و مسکو  7، نووگوراد۶وف، پسک5راسالول[ ياروسالول ]يا

آمدن   کار  روی  با  روسیه،  در  نقاشی  هنر  دوره  رومانوف دومین  به  ۹سلسله  طور   و 

  ۱۸پديدار شد و هنر در روسیه تزاری از ابتدای قرن    ۱۰پتر کبیر خاص، آغاز دوره حکمرانی  

کردن وارد  به  تصمیم  و  اروپا  به  جوان  تزار  توجه  شد.  عظیمی  تحول  عناصر    دستخوش 

و غ هن  فرهنگ  شد  ر  باعث  هنر  همچنین  و  علوم  آکادمی  تأسیس  قالب  در  روسیه  به  ربی 

با بازگشت به روسیه، نقاشان زيادی به منظور آموزش شیوه هنر غرب به اروپا سفر کنند و  

 شیوه هنری جديدی را توسعه دهند.

تا اواخر قرن   اين که در سومین   ۱۹شیوه غربی  تا  ادامه يافت  نقطه عطف    در روسیه 

در شی  نقا هنر   بسیار  هنری  تحوالت  موازات  به  اين کشور  در  در روسیه، جريان جديدی 

 
1. Soviet Union 
2. icon painting 
3. Constantinople 
4. Vladimir - Suzdal 
5. Yaroslavl 
6. Pskov 
7. Novgorod 
8. Moscow 
9. Romanov 
10. Peter the Great 
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کوتاه ارد روسی به ويژه در فاصله  به راه افتاد. هنرمندان آوانگ   ۱تحت عنوان آوانگارد اروپا،  

  در قالب سبک هايی نظیر   ۱۹۳۰تا دهه    ۱۸۹۰از دهه  فعالیت کردند و    ۲۰و    ۱۹دو قرن  بین  

گرايی ۳سمسوپرماتی،  ۲یسمريون ساخت  روسی   ،۴،  کوبیستی 5فوتوريسم  فوتوريسم   و   ۶، 

روسیه تزاری و  عمر    اواخراز شاخص ترين جريانات هنر پیشرو در    7بدوی گرايی جديد 

 بودند. شورویاتحاد حیات اوايل 

ژوزف   گیری  قدرت  و  ها  کمونیست  حکمرانی  تثبیت  از  رهبر    ۸استالین پس  دومین 

ها  ايده  خواهاشوروی،  تمامیت  در  او  نه  ی  و  شد  وارد  هنر  عرصه  با۱۹۳۲به  يکدست    ، 

رسمی،   اصول  و  ها  آموزه  سلطه  تحت  هنری  آفرينش  فرآيند  در    دورهچهارمین  سازی 

. اين سبک  بودآن  بالمنازع    رهبر  ۹گرايی سوسیالیستی واقع  نقاشی روسیه آغاز شد که سبک  

گانه شیوه امکان پذير  ن ي نوا، به ع۱۹۸۰دهه  تا نیمه دوم   ۱۹۳۰بیش از نیم قرن، از آغاز دهه 

که  سبب ماهیت به شدت ايدئولوژيک رژيم سیاسی    به  .فعالیت هنری تحمیل شد  به منظور

های   ديدگاه  و  فکری  عناصر  و  شد  سرريز  هنر  ويژه  به  اجتماعی  مختلف  های  حوزه  به 

داد،   تسری  هنری  آثار  خلق  روند  به  را  خود  شوروی  خاص  در  تحوهنر  لی  دستخوش 

ش  حاساسی  فراي  اصلد.  به  منحصر  تحول  هنری  ن  آفرينش  رسمی  شیوه  گیری  شکل  د، 

سوسیالیستی   گرايی  واقع  عنوان  مواضتحت  که  های  بود  ارزش  و  هنجارها  ها،  آرمان  ع، 

تاريخ هنر تجسمی نقاشی    مطلوب حکمرانان سیاسی و متولیان فرهنگی را بازتاب می داد.

 از و نشیب است. ، پرفروریرات ماعی اين امپجتمشابه سرنوشت سیاسی ـ ا شورویدر 

ايان جنگ جهانی دوم و ظهور نسل جديد از هنرمندان که واقعیات تلخ زندگی  اما با پ 

پشت   شده  پنهان  حقايق  انعکاس  به  نسبت  و  کردند  می  مشاهده  را  شوروی  اتحاد  در 

سوسیالیستی   گرايانه  واقع  آثار  در  ساختگی  خوشبختی  و  مصنوعی  وت  تفابی  لبخندهای 

 
1. Avant-Grade 
2. Rayonism 
3. Suprematism 
4. Constructivism 
5. Russian Futurism 
6. Cubo-Futurism 
7. Neo-primitivism 
8. Joseph Stalin 
9. Socialist Realism 
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. هنرمندانی  پديد آمد که عمری به نسبت کوتاه داشت  روسیهنقاشی  در    پنجمن  ايجر،  نبودند

فرصت بیان ديدگاه ها و افکار خود را    ۱۹۶۰و به ويژه در دهه    ۱۹5۰که در اواسط دهه  

داشتند به شیوه ای ماليم که تا حدی توسط مقامات سختگیر قابل پذيرش بود، به مسائل 

بر  ۱۹۶۰د و دهه  جامعه پرداختن اختصاص دادند که    ۱سبک سخت   بکی تحت عنوانه سا 

 بازتابی از مشقت و سختی زندگی، به زبان هنر بود.

شد،   پديدار  سوسیالیستی  گرايی  واقع  سیطره  دوره  در  که  سخت  سبک  موازات  به 

نقطه عطف  شکل گرفت  اين کشور  نقاشی در    ششم جريان   آخرين  عنوان  به  ، حاصل  که 

يجاد شده در حکومت  استالین و آزادی های نسبی ا  ومتحک  ده پس از پايان تحوالت رخ دا

[ خروشچف  صورت    ۲خروشیُف[ نیکیتا  به  غرب  هنری  جريانات  با  آشنايی  امکان  بود. 

باعث شد شمار زيادی از هنرمندان جوان و حتی مردم به هنر    ۱۹5۰محدود از اواسط دهه  

ان آوانگارد بود که  جريری  ر واقع، ازسرگیپیدا کنند. اين روند جديد د  شمدرن غربی گراي

و شیوه هايی غیر از واقع گرايی    ۳انتزاع ممنوع شده بود. توجه مجدد به    ۱۹۳۰دهه  اوايل  از  

واک شد  باعث  هنری  ن سوسیالیستی  های  آفرينش  به  هنری  ـ  فرهنگی  و  امنیتی  مقامات   ش 

تأيید قابل  تر  ،غیر  با هنرمند  خشن  قهری  تند و  برخوردهای  باعث ششود.  فعال  اان  ين  د 

ات خود ادامه  کنترل نهادهای رسمی به حیجريان به طور زيرزمینی و مخفیانه و به دور از  

شرايط باعث می شد  خود به خارج می شدند و گاه    رهنرمندان مجبور به قاچاق آثادهد.  

 .ز کشور نداشته باشندراهی جز مهاجرت و خروج ا

نااين مجموعه هنرمندان و جريانات در ش که هنر  بیشترين    ۴وهمسوروی  نام گرفتند، 

ب را  به    اتعارض  و  داشتند  رسمی  های  رسمی    طورآموزه  هنر  موازات  به  رسمی   غیر 

فعالیت   دادندخود  به  از  ادامه  تر.  فرعی  به  جريانات  توان  می  ناهمسو  گرايی    هنر  مفهوم 

مسکو(  مفهومی  )هنر  سوسیالیستی )مخفف    ۶سوتس   و   5مسکو  هنر   . کردره  اشا(  7عبارت 

 
1. Severe Style 
2. Nikita Khrushchev 
3. Abstraction 
4. nonconformist 
5. Moscow Conceptualism 
6. Sots Art 
7. Socialist Art 
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آثار  آف  وزهوجود ح تأيید در خلق  رينش هنری غیر رسمی در کنار عرصه رسمی و مورد 

آغاز حکومت    . شتدر حیات هنری اين کشور دانقاشی، حاکی از ماهیتی پیچیده و متضاد  

]گارباچوف[ گورباچف  درباره (  ۱۹۳۱)متولد    ۱میخائیل  او  های  ديدگاه  شدن  اجرايی  و 

ها ها  آزادی  گشايش  سیو  اجتماعی  اسی  ی  ش باعـ  دهه  ث  اواسط  بر    ۱۹۸۰د  پايانی  را 

با حذف   بدانند.  هنرمندان  بر  اعمال شده  های  آفرينش  محدوديت  برای  رسمی  معیارهای 

 هنر، در عمل، ديگر معیاری برای ناهمسويی هنری وجود نداشت.

و   اجتماعی  تحوالت سیاسی،  مرکز  و  اتحاد شوروی، محور  پايتخت  عنوان  به  مسکو 

شهر  هنری   اما  کشور،  ۲ادگر یننلبود،  اين  در  هنر  مهم  مرکز  عنوان  به  هنر    نیز  کنار   در 

. جريانات هنری شکل گرفته  دنیای هنر زيرزمینی خود را داشت   واقع گرايانه سوسیالیستی،

در اين شهر با گرايشی نیرومند به انتزاع و ساير صور آفرينش تجسمی، آثار خود را خلق  

مهم ديگری  جنبه  ،  خلق شده در اين شهر  هورمش  ریخص و آثار هنهنرمندان شا  می کردند.

 .از هنر ناهمسوی اتحاد شوروی را تشکیل می دهند

اين توصیف،   در با  اين هنرمندان، گروه ها و جريانات هنری،  بر  تمرکز  با  اثر حاضر 

لنینگراد در فاصله دهه های   در  داده  تحوالت رخ  ترين   ۱۹۹۰تا    ۱۹5۰صدد معرفی مهم 

لنینگراد،  تش   ضمناين کتاب  .  است مکاتب و ترين    شاخصريح وضعیت هنر ناهمسو در 

اثرگذار می    ارلنینگراد    نقاشان  قرار  واکاوی  و  بررسی  ها    دهدمورد  آن  هنری  آثار  را و 

کند. می  کنار    معرفی  در  لنینگراد  ناهمسوی  هنر  تصوير    یهمتاشناخت  مسکو،  در  آن 

ن  نقاشی  تحوالت هنرسیر  جامعی از   فر ات  در  ۲۰دوم قرن  یمه  در  اهم خواهد  حاد شوروی 

 کرد.

 

 سعید خاوری نژاد 

۱۴۰۰زمستان 

 
1. Mikhail Gorbachev 

2. Leningrad: نام شهر سن پترزبورگ در دوران اتحاد شوروی 
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 د ا رنر ناهمسو در لنینگه
اتحاد  ی فعال غیر رسمی در  تحوالت و همچنین معرفی شخصیت های هنر  مرور  منظور  هب

. به طور معمول،  مسکو و لنینگراد پرداختدر  دسته بندی هنر ناهمسو    ، می توان بهشوروی

بندی جرياناتدست ن هن  ه  موار  به  که  لنینگراد  در  فعالیتز اهمسو  کردند،  ات مسکو  به   می 

هنری  و    اهگروه   شود.    معطوفمکاتب  گسترده  می  فعالیت  اجازه  اين    نیوناقو  دولت 

ها گروه  و  دادمسو  اهن  یهنرمندان  نمی  محدود    ،را  را  ايشان  های  کردتالش    و  می 

ز  که يک دهه زودتر ا  نینگرادین لاشا. نقرار می داددر حاشیه ق آفرينشات اين هنرمندان را  

  نشده کرده بودندتأيید    ه شیوه هایثار هنری بگروه و خلق آ  اقدام به تشکیليی ها  مسکو

ب تبلیغات    ر خالفاگرچه  و  از حمايت  تمام  هنر رسمی  با وجود  اما  بردند،  نمی  ای  بهره 

 دند.کرپیدا   خود رادشواری ها، راه خود را ادامه دادند و مخاطبان 

 مانیارتآپر نه

در ناهمسو  مسکو،  نینگل  هنر  مشابه  آپارنمايشگ  برگزاری  هبراد  در  ها    تماناه  کارگاه  و  ها 

ايشگاه ها دائمی شدند. مشابه مسکو، کا.گ.ب. با يورش به  اين نمکرد که برخی از    جهتو

د.  دا  دامه میتمانی ابر هنر آپار   اين نمايشگاه های آپارتمانی و تعقیب مالکان آن ها، به فشار

ترين  ماری  ش شاخص  ه   رادیاف از  نمايشگاه  چنین  آکه  در  خود  پارتماايی  های   ار  برگزن 

ک.   از:  بودند  عبارت  کردند   ، ۳[ وااکازارين ]  کازارينووا، س.  ۲نیچايف و.    ،۱نسکی کوزمیمی 

 . 5والنتا و ت.  ۴[ میخايالف] میخايلوفگ. 

 
1. Kuzminskiy 
2. V. Nechaev 
3. S. Kazarinova 
4. G. Mikhailov 
5. T. Valenta 
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مندان  ادی حول هنرزي  رادراد باعث شد افترکیب اين گروه ها و نمايشگاه ها در لنینگ

گاه ها و مشارکت در آن ها نمايش  می به اينعموجه  تو  نند.گزار کشگاه برو نماي  ندشوع  جم

بو باعثبی سابقه  هنرمندان  بر  فشار مضاعف  اتحاد    د.  از  به خارج  ها  آن  از  تعدادی  شد 

 ند. ده د ادامههنری خوبه کار و مخفیانه شوروی مهاجرت کنند و سايرين به طور زيرزمینی 

 ر ناهمسونشکوفایی ه:  1970دهه 

های هنری  رسید و با تشکیل مکاتب و گروه    به اوج  ۱۹7۰در دهه    هنر ناهمسو در لنینگراد

ای در عرصه  که حول هنرمندان شاخص و برجسته ای شکل می گرفتند، تنوع کم سابقه  

نشان  جه  و توسماههنر نراد به  نگنیل  مردم درهنر زيرزمینی لنینگراد مشاهده شد. جوانان و  

ارچوب رسمی، نمايشگاه های  خارج از چ ضای عالقه به آفرينشات هنری  در ف  ومی دادند  

چشمگیر مردم از آن حاکی از اقبال  و خصوصی متعددی برگزار می شد که استقبال    عمومی

 . ودب دهکنار نها عمومی به هنری بود که آموزه های واقع گرايی سوسیالیستی را

ن نه ع  اهمسور  رانوابه  منظن  به  گسترش  هی  گرفته  وک مدور  نظر  در  جامعه  در   راسی 

شديدسانسور  شد.    یم دولتی  به  نهادهای  و  مقامات  توسط  نحو  شد   لیمحتترين   و   می 

نر خلق شده  از ديگر اهداف هنرمندان و عالقه مندان به هنر ناهمسو بود. آثار ه  بارزه با آنم

اي بدر  دهه،  گروه  اس تن ه  ن  جر  اهب  تشکتأثیرگذا  ری هن يانات  و  که  می  ری   شدند،  یل 

 ند.اشتحس و حال سیاسی قدرتمندی د

دو طول  در  که  تح  ۱۹7۰  و  ۱۹۶۰  ههد  اتفاقاتی  داد،  رخ  لنینگراد  دوره در  تأثیر   ت 

و پیامدهای سیاسی استالین زدايی بود: فضايی که برای  نیکیتا خروشچف  آزادی های نسبی  

  را در  دهنگی، خور عرصه فرد، دشده بو  مهراف   لی فعال نسی  اهر و آرزورشد و بیان افکا

د و جامعه و ای معنوی جديد، بازتعريف رابطه فری کرد. ظهور ارزش همسو متجل هنر ناه

  ی حق انتخاب سبک و محتوا توسط هنرمند، همگی از عواملی بودند که زمینه ساز تغییرات 

هنرمندان    شگرف سوگیری  دردر  شروشو  دحااتفرهنگی    تپايتخ  ،دارگن ینل  نقاش  دند.  ی 

دان نبود و ر جوانب انسانی و معنوی زندگی هنرمن ب  سلطه  قادر به   نند گذشتهی ما دئولوژاي

ديگ نقاشان،  از  آنبسیاری  به  به    ،ر  توجه  بنابراين  نگريستند.  نمی  مضمون  يک  عنوان  به 
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 و   ردخوم  به چش  اين دوره بیشترصحنه های زندگی روزمره و منظره طبیعی در آثار هنری  

ا کاع تزنهنر  شی  به  ته  متولیدت  روسط  هنر  مورسان  حملمی  قراد  تفسیر  ر  ه  گرفت،  می 

ارائه    متفاوتی  طبیعت  و  افراد  اشیاء،  ناهمسو  اکنون  رد.  ک از  در  هنر  هنری  جو  تغییر  در 

 داشت.لنینگراد نقشی اساسی 

 مسوناه موج دوم هنر  :1980 ههد

از  شمج  روبا خ پیشرهنرمندااری  هنرمندان  نسل ج  اد،لنینگر  رهش از    اهمسون  ون  از   ديدی 

مقايسه با قديمی ترها، به منظور  نری شوروی شد. اين هنرمندان در  جوان تر وارد عرصه ه

به رسمیت شناخته شدن هنر خود، راهبردی پیچیده تر داشتند. اين موج دوم هنر ناهمسوی  

برگزارلنین با  نمايشگ گراد  خرتمانی  پاآ  اهی  در  معروف   را    دوخ  ۱۹۸۱ر  نوامب   ۱۴  ـ  ۱7ود 

 ه نمايش گذاشت. ب

دی و اراده جسورانه در حمله  فکر راهبرمی توان به بیانگری، ت از ويژگی های اين نسل 

ک منظور  به  بیشتر  مانور  يک  و  مدت  به  دوم  نسل  هنرمندان  کرد.  اشاره  خود  اهداف  سب 

 دادند. د قرار خو ریثأت تحت    دهه، فضای هنری لنینگراد را

شی  اشکاف ن   رب  بهینه غلزم ،  ۱۹۸۱نوامبر    رد  ۱ربی تج  سمیی تجنجمن هنرها با تشکیل ا

به    تع رس  هباعضای آن    وی فراهم شد. تعدادی در شورغیر رسم  ه رسمی ونر بقسیم هاز ت 

  ۱۳سال قادر به برگزاری    ۱۰افزايش يافت. اين انجمن طی  هنرمند رسید و همچنان    ۱۴۰

خصوصی شد که   ۲فرادی ان گاهنمايش   7روهی و  نمايشگاه گ ۴۸نمايشگاه عمومی و همچنین 

ي  از  داشت.کنند يبازد  ونلیمی ک  بیش  د  5۰۰از    بیش  ده  اين  هنرمند  ها شرکت  ر  نمايشگاه 

 شد. ار تابلو در آن ها به نمايش گذاشتههز  ۱۰ند و حدود کرد

انجمن اين  ـ  جانشین  پوشکینسکايا  هنری  مرکز  از    نام  ۳  ۱۰،  که  با    ۱۹۸۹داشت 

نقاشان، س  همکاری  و  زيرزمینیچه   ايرنوازندگان  هنر  های  شکت  بهد  لنینگرا  ره    لدريج 

 
1. Association of Experimental Fine Arts (TEII) 

2. solo 

3. Art Center Pushkinskaya-10 
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 ۱گ آزادرد و اکنون فرهن هنر معاصر تمرکز ک  تفاعی برر غیر ان به طو  ۹۱۱۹ز  و پس اگرفت  

 نام دارد.

 
1. Free Culture 



۹ 

 در لنینگراد  همسو جریانات هنری نا
قبیل   از  هايی  گروه  که  طور  ، ۴واالک  ،۳د مالمی   و کومار  ،  ۲سرتینسکی ،  ۱لیانوزاوا همان 

گئورگی۶زد   اس،  5موخامور  و  گئورگی  پزشکی 7،  هرمنوتیک  گروهچندو    ۸،   و    ر يگد  ين 

را در  رسمی  ات هنری ناهمسو و غیر  جريانی از  مار، ش۹مسکو  یايفهوم گر موع، مدر مج

تعدد  روه ها، جنبش ها و مکاتبی مدر لنینگراد نیز گ  ۱۹7۰دهه  دادند، در  تشکیل می    مسکو

ا داشتند. شماری  آن  مز  وجود  ترين  بوعباها  هم  از  رت  پترزبورگ دند  حلقه ،  ۱۰گروه سن 

و،  ۱۲ین دلسیمکتب  ،  ۱۱ف آرفیِ استرلالديمیمکتب  گافرهن،  ۱۳یگوف ر  گروه    ،۱۴زانفسکی گ 

به  ن  نیچمه  .۱۶ف ندراتیاکپاول  گروه    و  ۱5الف  توان  دين او جري  گروه ها می    یر نظگری  ات 

  ۲۰ا سترينا  .ن  و  ۱۹اوستینوف   .م،  ۱۸کاستین   .وکه توسط    کرده  اشار  ۱7کیهانی گی  نماههب  تکم

 گی می شد. نمايند

 
1. Lianozovo Group 
2. Sretensky Boulevard Group 
3. Komar and Melamid 
4. Klava 
5. Mukhomor Group 
6. SZ Group 
7. George & George 
8. Medical Hermeneutics 
9. Moscow Conceptualism 
10. St. Petersburg 
11. The Arefiev's Circle 
12. School of Sidlin 
13. School of Vladimir Sterligov 
14. Gazanevsky Culture 
15. Aleph Group 
16. Pavel Kondratiev's Group 
17. Cosmic Harmony 
18. V. Kostin 
19. M. Ustinov 
20. N. Estrina 
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 سن پترزبورگگروه  

ارمیتاژ   ۹۶۴۱  در مشهور  موزه  هن  ۱در  گروه  آن،  دل  از  که  شد  برگزار  ری  نمايشگاهی 

س پناهمسوی  شکل  ن  میخائی ترزبورگ  شیمیاکین گرفت.  هنرمندان  ۱۹۴۳)متولد    ۲ل  از   )

و بود    ه کاربل  و لری مشغر گاتیا ن دسه عنوان موزه بيا  درشوروی،  اتحاد  ناهمسوی  مشهور  

ی  هنرمند ـ کارگران بخش اقتصادی ارمیتاژ: به سو   شگاهنماي»ت عنوان  اين نمايشگاه را تح

هرمیتاژيدو ]تأسیس[  سالروز  کرد.برگزا  ۳«ستمین  هن  ر  ارمنداناز  در  که  نمايشگ ی  اه ين 

(،  ۹۳۳۱ـ    ۱۳۲۰)  ۴چینکا[ ]کراو  کو چیناوکرشیمیاکین، والديمیر  ت کردند می توان به  شرک 

اميدوال  ]اوفلیانت[ وفلیان یر  والد۱۹۳7ـ    ۲۰۰7)  5د  ]آوچی(،  آوچینیکوف    ۶نیکاف[يمیر 

اولگ(  ۱۹۴۱ـ    ۲۰۱5) کرد.  ۱۹۳۹)متولد    7چیف لیاگا  و  اشاره  ي ن  اي(  روز  نمايشگاه   ک 

زه  س موئی ر  ۸وناف[م تاآربسته شد و میخائیل آرتامونوف ]مقامات    با مداخلهتاح،  پس از افت

 . شد رکنارباز کار اژ تارمی

آوچینیکوف۱۹۶7در  یاکین  میش والديمیر  همراه  و  به  لیاگاچیف  اولگ  همچنین  ، 

  (، والديمیر ماکارينکو ۱۹۴۲ـ    ۱۹۹۴)  ۹[ اکنیلوئ اسي]  يسائولنکو يوگنی  شامل    ديگر نی  هنرمندا

ايوانوف (،  ۱۹۴۳)متولد    ۱۰]ماکارينکا[  واو    ۱۱والديمیر  گروه مانیفس   ۱۲ف لیسیآ.    ت 

پتس ررزبون  نورگ  بود اعض ااز  یز  ن   (۱۹۴7  دولتم)  ۱۳يف داگنآندری    ت.شا  گروه  اين    . ی 

م اعضاء  هاجرتبا  از شورویب  برخی  در  ه خارج  گروه  و    ۱۹7۹،  فعال شد  برگزاری  غیر 

 . تفايپايان  نآ نمايشگاه های مشترک

 
1. Hermitage 

2. Mikhail Shemyakin 

3. Exhibition of the Artist-Workers of the Economic Part of the Hermitage: Towards the 
200th anniversary of Hermitage 

4. Vladimir Kravchenko 
5. Vladimir Uflyand 

6. Vladimir Ovchinnikov 

7. Oleg Liagachev / Oleg Liagatchev 
8. Mikhail Artamonov 

9. Evgeny Yesaulenko 

10. Vladimir Makarenko / Volodymyr Makarenko 
11. Vladimir Ivanov 

12. A. Vasiliev 
13. Andrey Gennadiev 
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 خائیل شیمیاکینیم 

شیمیاکخامی شناخئیل  از  يکی  ناهمستین  هنرمندان  ترين  شده  محه  لنینگراد   سوب وی 

که شود  بهته  رش  در  می  دست  مختلفی  هنری  يفرآ  های  اسنش  ط ا  ت:زده  تا    راحیز 

د بزرگ، نمايش و سینما. او ابتدا در غرب به شهرت رسید و سپس در  ابعا  شی درتراپیکر 

که او يکی از  نرمند گفته است  ين هدرباره افیلسوف    ۱لن بوسکه کشور خود شناخته شد. آ

ز  ک ناشی او ش  ازبديل شد. بیرون آمدن  ه ت سانفندگی خود به ای است که در زنادر هنرمندان

  ،و احساس کردن جوهره فلسفی عمیق آثار اوگر  واءهای اغم  فر يده و  شور  هایگ  رن طیف  

 .دراد  زاینزمان  هب

شیمیاکین   آثار  عمده  توجه  ويژگی  از  تصاويرعبارتند  پ افیمت  به  عجیب  ردازی  زيکی، 

. شمار زيادی  5توهم   و  ۴، بالماسکه۳ا(تازماگوري ن)فا  االت، صحنه خی۲( کس ت ورگ  اي   تخيردب)

، عروسک ها و ارواح است که  هاک  از ماس هايی    نهل صحمند شام ين هنر ا  شی هایانق ز  ا

و   واضح  و  منحنی  با خطوط  فرو  زنیهمراه  و  درهم  اشکال  حالی رفتگی  و  سطوح، حس 

  لقخ   یا  هراو جشنرهنگ  يک به فکنند. شیمیاکین آثاری نزد  رايانه ايجاد می لب فراواقع گاغ

ريب می نشاند  غ   يیدر فضاها را  گ  ز رن نبوهی ایزی، ا صر رمزآمنع  ازمی کند. او با استفاده  

 که حس و حالی اسرارآمیز دارد و گاه جدی و گاه مملو از شادی و خنده است.

شمار  هن  اين مانند  که  نقا رمند  از  دزيادی  به  ناهمسو  از  شان  تبعیت  در  شکست  لیل 

اخراج  نگراد  هنر لنی  یدمکار آاز محل تحصیل خود د  تی،لیسسیاقع گرايی سو هنجارهای وا

نمايشگاهی برگزار کرد که منجر به برکناری رئیس    ۱۹۶۴در  د  خوکاران  کمک هما  د، بش

کنن مشارکت  اجباری  استعفای  و  بعدموزه  مهم  اقدام  شد.  گدگان  تشکیل  او   روه ی 

يده ترکیب گرايی  اف،  لسو ف فیمیر ايوانو راهی والديبود که با هم  ۱۹۶7گ در  سن پترزبور

مبتنی بر مطالعه هنر مذهبی    يلی امنقاشی شی جديد  ارم ه که به ف  نمود  را ابداع  ۶ی يکمتافیز

 تمام اديان و ملل معطوف می شد. 

 
1. Alain Bosquet: وی شور حادات( متولد 1919ـ  1998[ ) Anatoliy Bisk ک ] یسب اصل، آناتولی  رد   
2. grotesque 
3. phantasmagoria 
4. masquerade 
5. hallucination 
6. Metaphysical Synthesism 
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هنر از  بسیاری  مانند  را  باو  دگرانديشان،  و  دلمندان  تشخیصه  به  اسکیزوف   یل  رنی 

از    و  ندمی گرفت  اما آثار او را  شت،دا   شیدن زه نقاشی کآن جا اجا  تیمارستان فرستادند. در

 ر توضیح دلیل بیماری آن ها استفاده می کردند. به منظو بیماران سايراکین و  میر شیتصاوي

رخداد  ۱۹7۱در   اين  و  شد  اخراج  شوروی  اتحاد  جان   از  از  لطفی  واقع،  افسر  در  ب 

بود که  کا.گ. ديه هنرمندان  تحادر ارا افرادی  ارج شود زيهاد داد از کشور خپیشن  به اوب. 

شوروی  منزویبدنه  ب  ۱اتحاد  بوشیمیاکی  دنکر  ال  دوره    .دندن  در  کردن  شوروی  منزوی 

و   بود  مهلک  يافت  ن انچمجازاتی  می  ادامه  جديت  فرد   با  بود  ممکن     ،هدش   یو زنم  که 

من پابه  دادن  ظور  رنج يان  به 

امل  ع ت ز  ا  تمی ورحم   و  تنهايی

ديگران ابا  چاره  جز  ،  ی 

باش  کشیخود او د.  نداشته 

و   پاريس  به  به  ابتدا  سپس 

رفت   ن زمادر    .نیويورک 

، ۲[ ]پیريسترويکا  پرِسترويکا 

دهه  اوا  در از    ۱۹۸۰خر  پس 

فرصت   دهه،  دو  حدود 

را  خود  میهن  به  بازگشت 

 پیدا کرد. 
 

 

 

 

، ۳نتزاعـیچهـره ا،  میخائیل شـیمیاکین

ــگ رو۱۹۶7 ــن ، رن ــوغ ــر روی ب  م، ب

 .س.م ۱۳۰×  ۸۹

 
1. The Artists' Union of the 
USSR 
2. Перестро́йка / Perestroika 
3. Abstract Face 
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 م.س. ۱۳۲×  ۱۳۲، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹7۹، ۱وت ئاباکاپو ، نشیمیاکیمیخائیل 

 

 
1. Kapuabaute 
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 س.م. ۶۱×  7۶، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹7۹، ۱گبا خرچن  بی جانعت  طبی  ،اکینمیشیئیل یخام

 

 
1. Still Life with Crab 
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 س.م. 5/۱۰۶×   5/۱۰۶وم، ، رنگ روغن بر روی ب ۱۹7۹ ،۱پرتره والری پانوف، میخائیل شیمیاکین

 
 

 
1. Portrait of Valery Panov 
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 ..مس 7/۱۰۶ × 7/۶۱۰م، ، رنگ روغن بر روی بو۱۹7۹ـ  ۱۹۸۸، ۱[گرو ب ز]ترپ ندر سن جش، اکینشیمیمیخائیل 
 

 س.م. 5/۱۱۴×  ۸۹، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹۸۰، ۲نوانن عبدو، ینک شیمیائیل میخا :دعب هح فص

 
1. Carnival at St. Peter's 

2. Untitled 
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 س.م. ۴۲×  ۴۲م، ی بوغن بر رو، رنگ رو۱۹۸۰، ۱ورگجشن در سن پترزب، یخائیل شیمیاکینم

 

 

 
1. Carnival in St. Petersburg 
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 س.م.  5۱۰ × ۱۰5ی بوم، غن بر رو، رنگ رو۱۹۸۰ـ  ۱۹۸۴، ۱گروبزترپ جشن در سن، ناکیمیخائیل شیمی

 

 
1. St. Petersburg Carnival 
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 اسمیرد وریچا

ای روزمره و پرتره  ر طبیعی، صحنه ه ظ اير زيادی از مناظر شهری، من وريچارد واسمی تصا

کی  افیستند و آثار گرشی های او از خصوصیت صفحات رنگی پهن برخوردار هاق نکشید.  

ه کنااين  خطوط  نماینرمند  داتمقدر  ۱ره  در   د.ن رندی  تأث  وی  تحت  تحصیل،  یر  دوره 

 کرد. تک شر  نریه یدر نمايشگاه ها ۱۹5۰از اواخر دهه   ت وگرف راقر ۲پشین نیکوالی ال

است    از خانه ها و آپارتمان ها  یوعات آثار وی، تصاوير شهراز مهم ترين موضی  يک

ح  سطو،  هاه  پنجر  م تعبیهاند. آهنگ منظ  قرار گرفتههم  ار  ی های کبريت کنکه همچون قوط 

منر و خطی  گی  متناوب  و  بتنوع  ترکیب  ابودن  های  ده  مندهنر  ني ندی  تا  و  ماند  ه ثابت 

  ن راسخ حلقه آرفیف و هنر اشا سمی را می توان يکی از نق ريچارد وا  .دندشمشاهده    ۱۹۹۰

 ها،خیابان  شدن    ودانهمنزله جابه  او  ی رومانتیک  ناهمسوی لنینگراد دانست که زندگی هنر 

سق ساخت ها،  ها مان  طراشهری    فضای  و  ف  صدها  نقبا  و   با    ساده  یا شیوه    هباشی  حی 

 .ودبرنگ روغن و تمپرا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمپـرا و   ،۹5۶۱،  ۳کانـال،  واسـمی  ريچارد

ــهبــ یوربــر بتونــه   ، وم چســبیده بــه تخت

 ، موزه هنر سن پترزبورگس.م. ۶۲×  5۰

 

 
1. silhouettes 

2. Nikolay Lapshin 

3. Channel 
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 ،وی بـومر غـن بـررورنـگ    ،۱۹57،  ۱حومه،  واسمی  اردريچ  :الاب 

 س.م. 57×  5/۳۹
 

ــ ــارد  :نیياپ ــمیريچ ــا ،واس ــقف ه ــهری؛ س   ،۱۹۶۰، ۲منظــره ش

 س.م. ۳۴×  ۴۹،  رنگ روغن بر روی تخته

 
1. Suburbs 

2. City Landscape; Rooftops 
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 رزبورگ نر سن پت، موزه هس.م. 7/۳۴×  7/۳۹، گواش بر روی مقوا ،۱۹۶۰، دهه  ۱ع کلیسای جام، واسمی دريچار :الاب 

 ، موزه هنر سن پترزبورگس.م. ۳/۲۸×  ۳۹، ا مقو  یو ر رب مواد   یبترک  ،۹۶۰۱ ههاوايل د، ۲زرد خانه های، ريچارد واسمی :نیياپ

 
1. Cathedral 

2. Yellow Houses 
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 س.م. ۳۳×  ۴۱، وم بر روی ب  نرنگ روغ ،۱۹75، ۱پرواز به مصر  ،ريچارد واسمی :الاب 

 بورگرزپت، موزه هنر سن س.م. ۸/۲۱×   ۳۲، ذکاغوی یب مواد بر ررکت ،۱۹7۰، دهه ۲پارک در پايیز ، ريچارد واسمی :نیياپ

 
1. The Flight into Egypt 

2. Autumn Park 
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 شوارتزشلومو 

آثار گرافیکی    ردشیوه ای بیانگرانه خلق می کرد و    را بهخود    یها  یقاشن  زتوارش  شلومو

سیونیستی نقاشی های  انه و حاالت اکسپررنگ پرداز  قمع.  دو شمی  توجه شايانی  به فرم    ،او

ی  وديه اشان  در گروه نق  ۱۹7۰او که در دهه  د.  بو  ی احساسی همراهاو با فکری آزاد و ادراک

قل پیوسته بود که در دهه  شانی مستقاه نگروبه    ۴۰  ههد  اخراوت در  ويت داشنیز عضلف  ا

 . ینگراد تبديل شدهمسو در لنان  به يکی از نمايندگان اصلی هنر و شهرت يافت ۱۹7۰
  

 .س.م ۱5×   ۲۰ ی کاغذ،رو  بر  مداد و آبرنگ  ،۱۹5۰، اوايل دهه ۱بدون عنوان ، لومو شوارتز ش

 
1. Untitled 
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 ههــيــل د، اوا۱نخیابــا، تزارشــو شــلومو :الابــ

 ۴۰×    5۰،  روی بـوم  بـر  وغـنر  گ نر  ،۱۹5۰

 ، موزه هنر سن پترزبورگس.م.

 

 

 

 

 

 ،۱۹5۰ه  هـد  ،۲رهبـر،  شـلومو شـوارتز  :نیياپ

 .م.س ۳۱×  ۱۸  وی بوم،آبرنگ و مداد بر ر

 

 
1. Street 

2. Leader 



 دارگنینل  رد  سوهمی: هنر ناد شوروشی در اتحانقا ■ 70

 

 

 

تمپرا   ،۱۹5۸،  ۱تاملشندامپرتره روآلد    ،شلومو شوارتز  :الاب 

ــوم، ــر روی بـ ــه وا.س.م ۳۳×  ۲۴ بـ ــی، مجموعـ ن لنتـ

 گورزب پتر، سن ۲فوگروم

 

رنگ روغن   ،۱۹۶۰،  ۳منظره طبیعی،  زارتومو شولش  :نیياپ

ــ ــه،ب ــوزس.م. ۴۰×  ۴۸ ر روی تخت ــر ن ه، م ــو، هن  اهمس

 سن پترزبورگ

 

 
1. Portrait of Roald Mandelstam 

2. Collection of Valentin Gromov 

3. Landscape 
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 س.م. ۲۰×  5/۲7 کاغذ،ی رو بر و مداد  آبرنگ  ،7۰۱۹ه ، ده۱بدون عنوان ، شلومو شوارتز :الاب 

 ، گالری کی، سن پترزبورگ س.م.  5/۳5×  ۴۶، وی بومد بر رموا بترکی ،7۹۱۹، ۲ن خیابا،  زو شوارتومشل :نیياپ

 
1. Untitled 

2. Street 
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 وفوالنتین گروم 

گروالنتین گروموف   و  ت  شپی   يک سال   ۱۹5۱  در  ت،یساف نقاش  تکمیل   صیالت خود حاز 

و  ترائوگوت آرفیف، تان وی شامل دوسد. سه هنر اخراج ش به همراه والديمیر شاگین از مدر

بودند.  ی کخوفسايتسیو از مدرسه اخراج شده  تر  به عنو   پیش  دکوراتور  ان  گروموف مدتی 

  سال در اين زمینه کار کرد.   ۴۰به مدت    ،چاپر رشته  د  تحصیلبا  د و  نمايش فعالیت کر

 کرد.   یداا پسبک شخصی خود ر تحت تأثیر آرفیف قرار داشت، اما مدتی بعد  ۱۹5۰در دهه 

 
 گالری کی، سن پترزبورگ، رنگ روغن روی بوم ،۹۶۱۹، ۱ظره طبیعی نم ، وفن گروموالنتی

 
1. Landscape 
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 ، موزه هنر ناهمسو، سن پترزبورگ س.م. 5۰×  ۳۹، مقواروی  روغن رنگ  ،۱۹7۲، ۱نمايش ، وفگروم النتینو

 
1. Theatre 
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ار  رگزژ بدر موزه ارمیتااهی از آثار امپرسیونیستی و پسا امپرسیونیستی  نمايشگ  ۱۹5۶در  

ر بر  که  هنروشد  اين  زن می  تأثیر  نقا  وف گروم  شت.ذاگ  يادید  ادگار  یشاناز   ۱دگا  نظیر 

ت.  پذيرفأثیر  ت   (۱۴۸۱  ـ  ۹۱۹۱)  ۲وست رنوار لوترک و پیر آگ، آنری تولوز  (۴۳۸۱  ـ   7۱۹۱)

  ه ها، سواحل و حومهنمايشخاادی از پارک ها، ن اين هنرمند صحنه های زي  هایدر نقاشی  

ی دنو ترکیب ب  صکه نقاط روشن متضاد با رنگ های خال  می شودده  شاهسن پترزبورگ م

 رکیب می کرد.ل شاعرانه ت او حرای حس داهايی نگ ر بارا  چندپاره

 ا ژیلینایناتال

به تدريج  شاگین، از اعضای حلقه آرفیف بود. او    میريالدهمسر و  ۱۹5۶ـ    ۱۹۶۲ر  دژيلینا  

در    يم ترای مالشیوه  ، تغییر داد و  قهحلن  ياهنر    مشخصه   ،مسبک خود را از اکسپرسیونیس 

روشن تر    دسیو محتوی اشکال هن تر  و به سوی سبکی تخت، محدود شده  زيد  برگ  نقاشی 

،  (۶۴5۱ـ    ۶۱۶۱)  ۳ادبیات، برای کتاب های ويلیام شکسپیر   ه واز فلسف م  ها با ال . او  نهادگام  

بولگاکوف  داس(۹۱۸۱ـ    ۰۴۹۱)  ۴میخائیل  فئودور  دفیودا]  تايفسکی،    5[ فسکیتائِ اسر 

 . کرد  یم تصويرسازی (۱۹۲۰ه شاعران پوچ گرای ده) ۶آبريو هورگ و (۱۸۲۱ـ   ۱۸۸۱)
 

 

 

، 7تزاريتسـینا ]کـاخ[ ن افـراد اطـرافزد  قدم،  ايلینژیا  لانات

، مـوزه س.م.  ۱۱۹×    ۹۹،  وی بـومرنگ روغـن ر  ،۱۹۸۴

 رگترزبوسن پهنر  

 
1. Edgar Degas 

2. Pierre-Auguste Renoir 

3. William Shakespeare 

4. Mikhail Bulgakov 

5. Fyodor Dostoevsky 
6. ОБЭРИУ́ / Oberiu 
7. Walks Around Tsaritsyno 
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گراف عنوان  به  ابتدا  در  هنرمند  می  اين  فعالیت  آکردیست  حلقه  .  نقاش  اين  هنری  ثار 

مشغول    شهروندان  ،اهن  آه در  کود  نگراد بنیود، لهر خز شی اتصاويرفیف، اغلب شامل  آر

يبودندزدند    قدم  به شدت سازمان  به شکلی  را  که شهر  تابلوها  اين  افته نشان می دهند،  . 

  ا یلاتان ر  آثاوع پرتکرار در  فراد هستند. اين موضا  هداس  یاه  ت ی لاعف  زيی اه هامحتوی صحن

تماشايی مرور  منزله  به  را  دوم  ر شثاآ  ژيلینا  تروهر  اسمبوري  ،دخو  بسیار جوان    ۱وف یلس 

. تأثیرپذيری او از حلقه  تعبیر کرده اند  گراده لنیننی برجستیم کاس زيرز( ع۱۹5۱  ـ  ۱۹۹۸)

 ز کار شد. باعث اخراج او ا ۱۹7۰ه ط دهاواسدر گروهی نمايشگاهی ارکت در شمآرفیف و 
 

 

 
 

 

 

ــا ژي ــاناتالی ــبح، لین ، ۲آش ص

 رنـــگ روغـــن روی ،۱۹7۹

، گالری س.م.  5۰×    ۴۰،  بوم

 کی، سن پترزبورگ

 

 
1. Boris Smelov 

2. Morning Porridge 
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 س.م.  ۶۰×  ۴5 ،وی بومر روغن رنگ  ،۸5۱۹، ۱راد مريم عزا، اژيلیناتالیا ن

 
1. Grieving Mary 
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 سیدلین  مکتب

ک  بو سفکار  ا بود که حول    نی لسیدب  کتم  ،گروبزرهمسو در سن پت ت هنر ناز جريانا ای  کي

روی  ورسمی اتحاد ش  ر یغ  دن مر نه ين ا . گرفت ل کش(  ۱۹۰۹ـ  ۹7۲۱) ۱ن سیدلییپ  اوس کاری 

از   الهام  اوبا  های    هنر   شاخصان  اش نق  زاکه  د  کر تربیت    یاگردان ش ،  ۱۹۰۰  ههد  لاي ايده 

دنا شدند.ر  همسو  ترماز    لنینگراد  اهم  از  ناد مننر ه  نيين  باسین اتنآ:  عبارتند    )متولد   ۲ولی 

 5ايوانوف ر  گواي  ،(۱۹۴۴ـ    ۱۹۹۴)  ۴ريونوف اگيوگنی  ،  (۱۹۴۱  دولمت)  ۳یوا ئتور ا  ناتالی  ،(۱۹۳۶

 7[ فیرتسويسی]   رتسفيوسیسرگی  ،  (۲۱۹۲د  متول)  ۶نیکوف وچْوناشی يوری    ،(۳۴۱۹متولد  )

ه  (۳۸۱۹متولد  )  ۸سکا وي لی  سی وا،  (۳۴۱۹ولد  تم) قبیل ن  نیچمو  از  باسی   سايرين   ،۹نا گالینا 

، ۱۳ايوانووا الینا  گ  ،۱۲توف االواس گی  تولآنا،  ۱۱وا ات فیدو   نانی،  ۱۰[ يگوراف]  گوروفيوالديمیر  

لی  یساو  ،۱۶وشینا رت يتا  ارمارگ،  (۱۹۲۳ـ    ۲۰۰5)  ۱5آلکساندر میخايلوفسکی ،  ۱۴ین پوکيس  بور

 . شاعر ۱۸ينتايولی گولدشو  ۱7[ فانک ار اژاو] نکوفاراژاو

  قبیلاز  شی  نقازرگ  بی و  مقديتید  سا ا   هنریثار  آبه    ،۱۹۳5از    بتداا  در  لینسیدتب  کم

گام  يک  دوره تار  تمه سيج به تدرب  ۱۹۴۹از    و  اشتش دگراي   (۶۶۰۱  ـ  ۹۶۶۱)  ۱۹ند ارامبر 

  نلییدس  تبمک  نشانقا  .تنش، قدرت و سختی نمايان شد  ،نآ   اندمن رهن   ارثآر  دو    برداشت

 
1. Osip Sidlin 

2. Anatoly Basin 

3. Natalia Toreeva 

4. Evgeny Goryunov 

5. Igor Ivanov 

6. Yury Nashivochnikov 

7. Sergey Sivertsev 

8. Vasily Yuzko 

9. Galina Basina  

10. Vladimir Egorov 

11. Nina Fedotova 

12. Anatoly Golovastov  

13. Galina (Sizova) Ivanova 

14. Boris Kupin 

15. Alexander Mikhailovsky 

16. Margarita Trushina,  

17. Vasily Zhavoronkov 

18. Yuli Goldstein 

19. Rembrandt 
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و متضادتر  ای روشن تر  به دنبال رنگ ه  ين مکتبار  معوره  د ن  در سومی  ۱۹۶۰ـ    ۱۹۶7در  

و  و    رفتند شحاکا  ه   شیا قن  رب   آرامشخودداری  آثار    .دم  از  ش  آن  ندان مرهندر  واهدی 

  مخملینِ   نرمیِ  و  زيبايی فرازمینی   یا رنگ هبی وزنی  يواری،  الح شده نقاشی دپیچیدگی اص

رحله حیات اين  آخرين م  به عنوان ۱دوره فرسک  ن،اايپ در. وردمی خ مشبه چ گ ها رن ماتِ 

 . تياف مهدا ا ۱۹7۲زمان مرگ سیدلین در تا مکتب  

 در   ۱۹7۰ه  ر دهد  ،نوفايواو    فونيوراگن،  اسیب  خاصطور    هب  ،دنن هنرميادان  رگشا

بوف  لنینگراددر    مسوناه  ی شگاه های هنر نمايی  برگزار ن  يان  مندانر ی هها  اشیقن  .ددن عال 

  دته شبلین  سیدمکتب  ول  ، اصفیفلسر  نظز  ااما  ،  یککادمآ  نه ند  تسهنه  اع گراي واق   هن  بکتم

ماانکا  :بود  بینانه  اقعو خیاهر  بکاات،  رتصوي لی  یت  قبیل  ا  صويرت های    بلیت اق   هء    و قاط  نز 

  .خود  اختنس  متجسمر  ومنظه  بسی  حساااختی و  ن عناشمقوه  ت بال رفیظ ارای  د  رنگیِ  طوطخ

  تجربیات معنوی   ناشی از   لیندسیاشی های  ق ن  طوست ساسات القاء شده  اح  ر،گ دي  ارتبه عب

 . تاساين هنرمند واقعی 

 مکتب دیوار معبد

  گ مر ز  ا  سپ   ه هد  دو  .تفگر  ر ظن   در  ن لیدیس  بت کم  ه مداان  او ت   یم  ار  ۲د بعم  راو يدب  کتم

  ندددا  کیلرا تش  یو گروه  ندد مآ  مه  درگ  وچنیکوفوناشی يوری    رکابتا  هب  شن ادرگاش   ،دتاسا

 ،وچنیکوفوناشیيوری  بودند از:  اين هنرمندان عبارت  .  بود  ن یلسیدسنت هنری    ر ارمتاس  هک

  لیسیوا ،  یوائتورناتالیا  ،  تسفسیورسرگی    ،نوفايوا گور  اي  ،وفريوناگيوگنی    ،تولی باسینانآ

باسینا،  کايوس در  آلکسان   ،واايوانوا  الینگ  ،فتو گاالواسآناتولی  ،  گوروفيوالديمیر    ،گالینا 

گارده  ،وشینارت اريتا  مارگ  ،وااتفیدونینا    ،نکوفار اژاواسیلی  و  ،کیسوفيلامیخ   ،۳والديمیر 

 .7و کايري زوي رنداسکلآ و ۶کی سنتیسوا رمیديال و ،5ا ياکسفو ک سام  ان الت وس ،۴لوکر ام  یرتیمد

 
1. fresco 

2. School of the Temple Wall 

3. Vladimir Garde 

4. Dmitry Markul 

5. Svetlana Moskovskaya 

6. Vladimir Ustinsky 

7. Aleksandr Viziryako 


