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مقدمة
تنظم
في إطار فعاليات عام الثقافة قطر روســيا ّ ،2018
الرواد
متاحف قطر معرض «الفن الروســي التجريبي :بين ّ
وحاملي الشعلة».
ُيقـ ّـدم المعــرض مجموعــة من األعمال الفنية المعارة من
متحف تريتياكوف الحكومي في موســكو وتعود لفترة
شــهدت انتفاضة اجتماعية نتيجة الثورة التي شــهدتها
روســيا في مطلع القرن العشــرين .وتأتي الموجة الثانية
قدمه
مــن أعمــال الفنانيــن الطليعييــن  -في مقابل ما ّ
أســافهم  -لتكشــف النقاب عن اســتمرارية تاريخية
وفي الوقت نفســه عن تطور للمفاهيم األساســية في
الســنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية وال ســيما
الفترة بين خمســينيات وســبعينيات القرن العشــرين.
المدرس هذا ليكون بمثابة مرجع
تــم إعــداد دليــل
ّ
توفر للمدرســين والمدرسات
مرشــد ووســيلة تعليمية ّ
المعلومات المطلوبة بطريقة مترابطة ومتّ ســقة.
يوفر هذا الدليل كذلك فهماً أفضل لتاريخ الفن الروســي،
ّ
باإلضافــة إلــى تماريــن وتدريبات مقترحة يمكن للمدرس
اســتخدامها كمرجع خالل التحضير لخطته الدرســية،
وتحقيق أقصى اســتفادة ممكنة من زيارة كراج جاليري
في مطافئ.
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استعراض تاريخي
في تاريخ روســيا الحديث ،شــهد القرن العشــرين تطوراً
ـا فــي مجــاالت الفنون واألدب واألبحاث النظرية
هائـ ً
والثقافة .أتى ذلك بتأثير من التغيرات السياســية واســعة
«مرت روســيا بصراعات عســكرية
النطاق في البالد .فقد ّ
1
عنيفة على المســتويين الداخلي والدولي».
تمرد الجموع ضد
أدت االنتفاضــة فــي فبرايــر 1917إلى ّ
العائلــة المالكــة التــي حكمت البالد لفترة مديدة وهو
مهد الطريق الســتالم البالشــفة للحكم» ، 2وهو ما
ما ّ
جعل روســيا أول دولة شــيوعية .وبعد ذلك بثمانية أشــهر،
فــي أكتوبــر مــن نفــس العام ،اندلعت حرب أهلية في أرجاء
البالد بين الشــيوعيين والقياصرة .شــنّ ت الحكومة حملة
عنيفــة مــن أجــل توظيف الفن والعمارة والنحت وغيرها
من الحقول البصرية في ســبيل إقناع وتثقيف العامة
3
تحولت الفنون
بالفكر الشــيوعي .كانت نتيجة ذلك أن ّ
إلى أداة دعائية لترســيخ الســلطة .ومع حلول ســنة ،1924
وتحول االتحاد
أصبح جوزيف ســتالين القائد األعلى،
ّ
الســوفيتي تدريجياً في ظل حكمه الدكتاتوري إلى نظام
قمعي .تم ســحق الحريات الفردية مقابل اإلعالء من
4
شــأن أيديولوجية الجماعة.
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الفن الطليعي الروسي
ويســتخدم لوصف القوات
ما هو الفن الطليعي؟ هو مصطلح فرنســي يعني «الطليعة» ُ
التي تتقدم الحشــد العســكري المتجه لخوض معركة 5.وفي عالم الفن ،يقوم بالمثل
أولئــك الذيــن يتحـ ّـدون األعــراف الســائدة والمفاهيــم التقليدية للفن ودائماً ما يكونوا في
المقدمــة .كانــت ثمــرة هــذا النهــج فنــاً ذهــب في الغالب إلى كل ما هو ُمطلق ،وحاول أن
ينــزع كل مــا هــو زائد أو تزييني.
بدأ تيار الطليعية في روســيا ســنة  .1910وقبل ذلك ســاعد «الفن الجديد» (آرت نوفو)
قدمت المؤرخة الفنية غالينا
علــى تمهيــد الطريــق أمــام الفن الروســي الطليعي .وقــد ّ
حول الفنان من شــخص يحمل فرشــاة الرســم إلى
يلشيفســكايا شــرحاً للفن الطليعي بأنه ّ
6
رواد عصرهم .يمتاز الفن
رجــل متحكّ ــم غريــب األطــوار .تــم اعتبــار هــؤالء الفنانين بأنهم ّ
المجردة .بدا أن
الطليعي بعناصره المســتفزة أو الوحشــية أو الظاهرة بقوة أو الكثيفة أو
ّ
الفنانين مســتمتعون بســطوع األلوان وبســاطة األشــكال .ونتيجة لذلك ،غطت شــخصية
الفنان أو السياســات التي تبناها على إبداعه في بعض الحاالت.
شــكّ لت الفترة بين عامي  1912و 1934حقبة ازدهار الفن الطليعي الروســي .وأصبحت
ّ
فتمثل بتوجيه
التغييرات المجتمعية والسياســية متداخلة بشــكل كبير .أما دور الفنانين
جهدهم إلى البحث عن كيفية دعم الثورة المســتمرة .نشــر الفنانون الطليعيون بياناً كان
«يعتبر هــذا البيان وثيقة أليديولوجية تم
بمثابــة امتــداد أدبــي بغايــة األهميــة ألعمالهمُ .
رســم معالمهــا لإلقنــاع وتغييــر القناعــات» 7.أي أن الهــدف مــن هذا البيان كان الصدمة
واإللهــام ،بــل وحتــى اإلزعــاج .اعتبــر الفنانــون الطليعيون أنــه في حال النظر إلى الفن باعتباره
قاعــدة فكريــة ،فــإن األلــوان واللوحــات لم تعد كافيــة .فقد أصبحت الحاجة إلى الفكر
تطورت العديد من األســاليب والمدارس
الثقافــي أكبــر مــن الحاجــة إلــى الصور 8.ولهذا
ّ
الفنيــة وتبنتهــا حركة الفن الطليعي.

ليوبوف بوبوفا
عمارة تصويرية
1918
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أثر العلــوم والتكنولوجيا
يضم أكبر عدد من المهندســين والعلماء
اشــتُ هر االتحاد الســوفيتي بأنه
ّ
في العالم ،ويعود ذلك إلى عهد روســيا اإلمبراطورية في مطلع القرن
العشــرين عندما ســاهم علماء بارزون في تطوير حقول الفيزياء والفلك
والرياضيــات وعلــم األحيــاء والكيمياء .فعلى ســبيل المثال كان «نيكوالي
يطور الهندســة الالإقليدية ،بينما وضع
لوباتشيفســكي أول شــخص
ّ
ديمتــري مينديليــف الجــدول الدوري للعناصــر الكيميائية ،وإيفان بافلوف
9
وهو طبيب شــهير وأول روسـ ّـي ينال جائزة نوبل».
ازدهــر عمــل العلمــاء عقــب الثورة البولشــفية في كل الحقول ،وذلك بدعم
العلْ م
مــن الحكومــة الروســية .إال أن المقاربــة اإليجابيــة التي تبنوها إزاء ِ
حافظــت علــى النظــرة بــأن حقلي العلم والسياســة متداخالن .هذا الهوس
فــي االرتيــاب هــو تكــرار لخــوف الحكومة القيصرية من أن «العلماء الروس
الذيــن درســوا فــي أوروبــا الغربية لــن يكتفوا عند عودتهم بجلب المعارف
العلميــة ،بــل كذلــك النظريــات السياســية الغربية»  10وهو ما يتعارض مع
الحكم المطلق الســائد.
بمــوازاة ذلــكُ ،ســحر الفنانون وتأثروا كثيراً بالتطــورات العلمية والتكنولوجية
التــي كانــت تجــري بوتيــرة مذهلة ،بدءاً من إطالق البرنامج الفضائي
ووصوال إلى نشــر الكهرباء .اعتمد تيار «االستشــرافية»
الســوفيتي
ً
و»البنائيــة» بشــكل كبيــر على المبــادئ العلمية ،وأصبحت العناصر
الكيميائيــة وقوانيــن الفيزيــاء مندمجة في الفنون.
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مفاهيم وأفكار أساســية
الرواد
من القرن العشــرينّ :
وحملة الشعلة
حصري
لم يتم اســتخدام مصطلح االستشــرافية بشــكل
ّ
علــى المقاربــات الجديــدة في اللوحات ومناهج النقد
خال
الفنــي ،ولكــن أيضــاً علــى منهجيات تركيب مجتمع ٍ
من الطبقات والســلطات ،اعتُ بر أنه من الضروري التطلّ ع
للوصــول إليــه .أكّ ــد نيكريتين في بيانه أن «الطريقة
التــي ابتكرهــا الفنــان» أصبحت هدف العملية اإلبداعية.
وتتمثــل الغايــة مــن ذلــك بأن تتمكّ ن األفكار الجديدة من
14
نقــل الطاقــة اإلبداعيــة باتجاه تطوير أكبر».

الرواد ،مثل كازيمير
ســعى فنانو القرن العشــرين من ّ
ماليفيتش وفاســيلي كاندينســكي وغيرهم ،لتقديم
لغة فنية جديدة عبر التجريب باألشــكال واأللوان.
عبر عن أفكار سياســية وعن
فقد آمنوا بأن الفن ُي ّ
تطلعات المجتمع.
(التفوقية) :تيار فني أسســه كازيمير
الســوبرماتية
ّ
ماليفيتش ســنة  ،1915وهو نوع من الفن التجريدي
الذي يعتمد على أشــكال هندســية مرتبطة بأفكار
11
بدال من التصوير البصري لألشــياء.
النقاء الروحيً ،

المدرســة العضوية :هي تيار فني طليعي روســي آخر
رســام
قاده ميخائيل ماتيوشــين ( )1961-1934وهو ّ
ومؤلف طليعي روســي ،مع زوجته يلينا غورو التي
رســامة وشــاعرة أيضاً ّ .
تمثل دافعهم في المبادئ
كانت ّ
اإلبداعيــة للطبيعــة ونظــروا إلى العالَ م بطريقة كلية.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،كان للتركيز على ترابط الكائنات
الحيــة بالبيئــة المحيطــة بها إلــى تأثير على التطور الجمالي
للمدرســة العضوية في الرســم .فقد كان للفنانين
15
منظــورات ومقاربــات عضوية متباينة.

البنائيــة :مفهــوم يتمحــور حول تحفة فالديمير تالين
«نُ صــب بــرج» الــذي تم تقديمه في «مؤتمر األممية
الشــيوعية الثالثة» ســنة  .1919اعترض تاتلين على
أســلوب ماليفيتش وكان مؤمناً ببناء أجســام يدوياً .
أصبــح الفنانــون البنائيــون في مرحلة الحقة مصممين
وأنتجوا أدوات مائدة ومنســوجات ومفروشــات وصور
فوتوغرافيــة وملصقــات ،بــل وحتى مباني .وغالباً ما
12
ترتبــط البنائيــة بفن العمارة.

الفن الحركي :ظهر في مطلع القرن العشــرين في
إطار الفن الطليعي الروســي« .يعتمد الفن الحركي
المتحرك .وال ُيشــير ذلك إلى حركة
على فكرة الشــكل
ّ
الشــيء فحســب ،بل ُيحيل كذلك إلى أي تغيير أو انتقال،
أو أي نــوع مــن «الحيــاة» التــي تتطور في العمل بينما
المشـ ِ
ـاهد» 16.وبمــا أن قيمتــه الجمالية تتطور ،فإن
يتأملــه ُ
ّ
العمــل يخلــق توليفــة بيــن الفنون و «يصبح مرآة للتطور
17
التكنولوجي وإدراك اإلنســان له».

االستشــرافية :سولومون نيكريتين ()1889-1965
هو فنان طليعي أوكراني وأحد مؤسســي مجموعة
«المستشــرفين» المعروفة أيضاً باســم مجموعة
«النهج» في مطلع عشــرينيات القرن العشــرين .يصف
13
االستشــرافية بأنهــا «علــم التنظيم الممنهج للمواد».
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الواقعية االشــتراكية :بحلول بداية ثالثينيات القرن
العشــرين ،أصبحت الواقعية االشــتراكية هي التيار
المهيمن ،فأخذ الفنانون يرســمون اآلالت (التكنولوجيا)
التطور.
والمدينــة الحديثــة باعتبارهــا تمثل رؤى
ّ
لم يســمح النظام إال بنهج إبداعي واحد هو «الواقعية
18
عبر عن اإليديولوجيا الســوفيتية.
االشــتراكية» بما أنه ُي ّ
أدى هذا التيار إلى تســليط الضوء على المدينة
الســوفيتية الفاضلة المتخيلة ومســتقبلها المجيد
فن تصويري يمكن
المفتــرضُ .طلــب مــن الفنانيــن تقديم ّ
للعامــة فهمــه 19.كذلــك ،يمكــن النظر إلى الواقعية
االشــتراكية باعتبارها أحد أنواع الفنون الدعائية الجامدة.
«يمكن فهم التيارات الفنية في إطار أنظمة التناقض» ،20
بمــا أنــه ُينظــر لــكل تيــار فني على أنه رد فعل لتيار آخر.
فعلــى ســبيل المثــال ،يمكن اعتبــار الفن الطليعي التجريبي
«المتمرد» باعتباره رد فعل على الواقعية االشــتراكية.
ّ

اســتدعى هذا عملية إصالح هائلة أتت بأشــكال مختلفة.
تم النظر إلى خروتشــوف باعتباره شــخصاً وطنياً أراد
24
حسن ظروف كافة المواطنين السوفييت».
بإخالص أن ُي ّ
وتحت قيادته ،تم تحرير الفنانين من معســكرات العمل،
وأصبحت الكتب والمجالت متاحة بشــكل أكبر ،وتم
عــرض الفــن الطليعــي فــي المنازل ،بينما تم عرض الفن
الغربي الحديث في موســكو.
وبهذا أصبح بوســع الفنانين المحليين مشــاهدة أعمال
بابلو بيكاســو وجاكســون بولوك وروثكو .بدأ الفنانون
ينشــطون وكأن الواقعية االشــتراكية لم تكن موجودة
معارضة فني عام ،بل
أصل .ولم يكن هناك أســلوب
ً
َ
25
لكل فنان لغته الخاصة .لكن لألســف انتهى هذا
التيار الفني بشــكل مفاجئ في ديســمبر  1962عندما
«شـ ّـن خروتشــوف حملة قمع على كافة أشــكال الفن
26
دمــر كل آمــال الحرية الفنية .ونتج
التقدمــي»  ،بحيــث ّ
المتمرد (األندرغراوند).
عــن ذلــك والدة تيــار الفن
ّ

اتحاد الجمهوريات الســوفيتية االشــتراكية :هو الدولة
الشــيوعية الســابقة التي تأسســت سنة  1922وتفككت
ســنة  .1991امتد االتحاد الســوفيتي من أوروبا الشــرقية
وتكون من  15جمهورية ســوفيتية
وحتى شــمال آســيا،
ّ
اشــتراكية ،وكان بمثابة قوة عظمى عقب الحرب
العالمية الثانية.

ال امتثاليــة :تضــرر كثيراً المشــهد الفني عقب الحملة
المتمرد
التي شــنّ ها خروتشــوف ،وظهر عندها الفن
ّ
(األندرغراونــد) ،والــذي ُيعــرف أيضاً بفن «الال امتثال»
أو «التيــار الطليعــي الثانــي» وذلك بين عامي 1962
طور مشــهد الفن المتمرد هيكله الخاص وكان
وّ .1974
متنوعاً على مســتوى األســلوب« .والكثير من الفنانين
الذين تم اســتبعادهم من العمل في مؤسســات عامة
أو حكوميــة اختــاروا العمــل علــى فنهم خارج إطار الفن
ّ
المنفذ بتكليف من الحكومة» 27وخاطروا بســامتهم
الشــخصية في سبيل ذلك.

آلــة الدعايــة (البروباغاندا) :الجهود التي تهدف إلى
تكويــن والتالعــب بالمعتقــدات والتوجهات عبر تقديم
معين ويخدم
حقائق بشــكل انتقائي لتشــجيع فهم ّ
21
برنامجــاً محدداً .
حاملو الشــعلة في الخمســينيات والستينيات
(المتمردون) :تم تعيين نيكيتا خروتشــوف رئيســاً
جديداً لالتحاد الســوفيتي ( )1964 - 1953عقب وفاة
جوزيف ســتالين ،الزعيم الســابق للحزب الشــيوعي في
االتحاد الســوفيتي 22.شــهدت الثقافة الروســية خالل
حكم خروتشــوف ما ُيعرف باســم فترة «ذوبان الجليد»
( )1962 - 1956التي شــهدت التباســاً كالســابق ألن
الحريات الشــخصية لم تكن محمية أيضاً  .وبكلمات أخرى،
يمكن القول إن «فن الحقبة الســتالينية الســابقة أعطى
انطباعــاً بوجــود وحــدة متراصة هائلة الحجم ومتجمدة،
تعرضــت فجــأة (ألجواء) جديدة دافئة وبدأت
لكنهــا ّ
23
بالذوبــان والتفتت».

المفاهيمية :خالل ســبعينيات القرن العشــرين
عندما أتى فن «البوب» الغربي كاســتجابة لإلفراط
في االســتهالك وإنتاج اإلعالنات ،أتى الفن االشــتراكي
كاســتجابة لإلفراط في األيديولوجياُ .يعتبر الفن
المفاهيمــي بمثابــة دليــل لكيفية تجميع الفن وتفكيك
األيديولوجيــا الســوفيتية« .تتطلّ ع المفاهيمية إلظهار
التعســف الســائد في العالم وكيف أن مفاهيمنا
ّ
28
المســبقة عنه مفروضة علينا دون أن نالحظ ذلك».
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أنشــطة مقترحة لما قبل
زيــارة المعرض أو بعدها
المــدارس االبتدائية واإلعدادية
قبل الزيارة:
 شــرح مبادئ اللغة الفنية مثل «دوالب األلوان» :األلوان األساســية واأللوان الثانوية،ودرجات اللون ،والخطوط ،واألشــكال.
 تقديم شــرح موجز للتالميذ عن التاريخ الروســي ،ونتائج الثورات. اختيــار أحــد الفنانيــن مــن المعــرض (الرجاء اإلطالع علــى قائمة الفنانين أدناه) وتعريفالتالميــذ بحياتــه ولوحاتــه أو منحوتاتــه أو أعمالــه التركيبيــة .عندها ســيكون التالميذ
للتعرف على العمل الفني بأنفســهم عند زيارة المعرض.
متحمســين
ّ
بعد الزيارة:
 باالســتلهام من مفهوم «الســوبرماتية» ،يقوم التالميذ بإعداد عمل فني ثنائي األبعادبدال من تصوير بصري
ـكاال وهياكل تجريدية ً
يعكس مشــاعرهم ويســتخدمون فيه أشـ ً
واقعي ،مع تركيز على األلوان واألشــكال المختارة .يمكن تنفيذ هذا النشــاط باســتخدام
تقنية الكوالج (قص ولصق) ،أو الرســم على ورق من قياس ( )A3بألوان تلوين رصاص
وشــمع وطالء مدرســي.
تضم
 لتنفيــذ هــذا النشــاط ،يمكــن للتالميــذ العمل فــي مجموعات ثنائية أو مجموعاتّ
عــدداً أكبــر مــن التالميــذ .اطلــب مــن التالميذ إعادة تنفيذ عملهم المفضل ،ســواء كان
ثنائــي أو ثالثــي األبعــاد ،فــي المعــرض باســتخدام مــواد منزلية أو مواد معاد تكريرها،
مثل علب الحبوب والمناديل الورقية وقصبات الشــرب والعصي الخشــبية الصغيرة
والمناديــل وكُ ــرات القطــن ،وغيرهــا من المواد.
صفي
للمدرس اإلشــراف على نقاش ّ
 بعد أن يســتكمل التالميذ عملهم الفني ،يمكنّ
يمنــح التالميــذ فرصــة تقديــم إبداعاتهــم والحديــث عن زيارتهم للمعرض واألعمال
المفضلــة برأيهــم فــي المعرض.
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المدارس الثانوية
قبل الزيارة:
 تعريف التالميذ باألوضاع السياســية والتغييرات المجتمعية التي شــهدتها روســيا فيالقرن العشــرين ،وفهم األفكار األساســية والمفاهيم الســائدة في تلك الحقبة.
 فهــم كيــف حــاول االتحــاد الســوفيتي بناء مجتمــع مثالي يعتمد على العلوموالتكنولوجيــا.
بعد الزيارة:
 الخريطة الذهنية هي شــكل بصري لتدوين المالحظات ويســمح للتالميذ بفهم وإدراكأفــكار جديــدة وتكويــن الصــات بيــن األمــور المختلفة .اطلب من التالميذ رســم خريطة
ذهنيــة باالعتمــاد علــى عمــل فنــي يشــتمل علــى حركة .يجب أن تكون هذه الخريطة
الذهنيــة بمثابــة تحليــل للغــة البصريــة التــي ينطوي عليها العمل الفني .شـ ّـجع التالميذ
علــى االنخــراط فــي تفكيــر فعــال بخصــوص المفاهيم التي يشــتمل عليها العمل .كيف
ينظــر التالميــذ اآلن إلــى التعبيــر عــن العلْ م والتكنولوجيا؟
 بالنســبة للنشــاط اإلبداعي ،ســتكون بحاجة إلى كاميرا ويعمل التالميذ بمجموعاتمكونــة مــن اثنيــن .اطلــب منهــم التقــاط صورة بوتريه للزميل ،أو صورة لمشــهد طبيعي،
أو طبيعــة صامتــة .يمكــن ضبــط قيــاس الصــورة لتناســب الورق من قياس ( )A3وطباعتها
مقوى .باســتخدام ألوان مائية أو أكريليك ،اطلب من
ومن ثم رســمها على ورق
ّ
التالميــذ التلويــن فــوق الصــورة المرســومة لتغييــر معالِ مهــا وتحويلها إلى عمل فني طليعي.
 باالســتلهام من فكرة آلة الدعاية ،اطلب من التالميذ إعداد رســم كرتوني سياســيويصور آلة دعاية من وجهة نظرهم .قد يتعلّ ق ذلك بأي حدث
باســتخدام قلم رســم
ّ
حالي ،وليس بالضرورة أن يكون ذي صلة بالتاريخ الروســي ،يمكن االســتفادة على ســبيل
ّ
المثال من وســائل اإلعالم اإلخبارية أو المجالت أو وســائل التواصل االجتماعي التي
تنشــر عمداً أخباراً كاذبة للتأثير على الجمهور.
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األهداف التعليمية
 فهم الســياق التاريخي للمعرض وكيف ينقل فن العصر الحالي األفكار السياســية.وتطلعــات المجتمــع
، ســيتمكّ ن التالميــذ مــن تمييــز الفــن الطليعــيويكونون ذخيرة معرفية حول تيارات
ّ
. باإلضافــة إلــى النقــاش حولها وتحليلها بثقة،فنيــة مختلفــة
ّ  ســيتعرف التالميذ على وســائط وتقنيات وأســاليب مختلفة تم اســتخدامها في
.األعمــال الفنيــة
. سيستكشــفون كيف يمكن اســتخدام الفن كأداة للدعاية السياســية-
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قائمــة الفنانين األحياء
(ولد ســنة )1943
 .1فرانشيســكو إنفانتا-أرانا ُ
(ولد ســنة )1937
 .2إيغور شيلكوفســكي ُ
(ولد ســنة )1937
 .3ليف نوزبرغ ُ
(ولد ســنة )1942
 .4ميخائيل دوروخوف ُ
(ولدت ســنة )1930
ريما زانيفسكايا-ســابغر ُ
ّ .5
(ولد ســنة )1943
 .6فالديمير أكولينين ُ
(ولد ســنة )1946
 .7فالديمير غالكين ُ

قائمــة الفنانين الراحلين
 .1ألكســندر رودشــينكو ()1956 - 1891
 .2بوريس تورتســكي ()1997 - 1928
 .3إدوارد شــتينبرغ ()2012 - 1937
 .4إيفــان كليــون ()1943 - 1873
 .5إيفان كودرياشــوف ()1972 - 1896
 .6كارل يوغانســون ()1929 - 1890
 .7كليمنــت ريدكــو ()1956 - 1897
 .8ميخائيل روغينســكي ()2004 - 1931
 .9نايجدا أودالســوفا ()1961 - 1886
 .10بيتــر ويليامــز ()1947 - 1902
 .11ســيرغيه لوشيشــكين ()1989 - 1902
 .12تاتيانــا ماكاروفا
 .13فالديمير ســليبيان ()1998 - 1930
 .14فالديمير ســتنبرغ ()1982 - 1899
 .15فالديميــر تاتليــن ()1953 - 1885
 .16فياتشيســاف كوليتشــوك ()2018 - 1941
 .17يــوري زلوتنيكــوف ()2013 - 1930
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