
Ankoraŭ unu aldonaĵo:  pejzaĝoj pri Rusio, kiu gastigis la ĉijaran "Mondan Pokalon" kaj sube vi 
povas legi mallongajn tekstojn pri la pentristoj kiuj ilin kreis. 

 
Ivan Ŝiŝkin –  Antaŭ  ŝtormo 

 
Herman Tatarinov – Junia tagmezo  

  
Arkadi Rilov – Blanka nokto* 

 
Ivan  Aivazovski – Brigantino "Merkuro"

en luna nokto. 

 
A. Aleksandrovski - Vintra vojo

 
Vladimir Ĵdanov  –  Pejzaĝoj de Siberio 

 Koncizaj biografioj  

Ivan Aivazovski (1817-1900) armendevena artisto, naskita en Krimea urbo Teodozio.  Junaĝe li studis en 
Peterburga Akademio de Belartoj kaj vojaĝis tra okcidenta Eŭropo.  Reveninte al Krimea Duoninsulo, li 
ekloĝis en sia familia urbo.  Tiu loko montriĝis la bonega medio por pentrado, precipe de maraj pejzaĝoj 
kaj velŝipoj.  Aivazovski kreis ĉirkaŭ 6 mil bildojn, mar-artaĵoj (maristiko?).    Li mortis en sia naskiĝurbo 
kaj estis enterigita en la armena tombejo ĉe la paroĥo, kies membro li estis.



Aleksander Aleksandrovski naskiĝis (1951-) en St. Peterburgo, tiutempe nomata Leningrad, kaj studis ĉe 
elstaraj artprofesoroj, en Petersburga Art-Akademio.  Liaj pentraĵoj ekzistas en muzeoj kaj privataj kolektoj 
de multaj landoj.  

Vladimir Ĵdanov (n.1959 en Omsk), estas la siberia pejzaĝa pentristo, specialiĝanta pri vastaj panoramoj 
de vilaĝoj situitaj ĉe la riveroj, pri rusa vivstilo en malnovaj palacoj, fortikaĵoj kaj monaĥejoj.  Ĵdanov 
studis grafikajn artojn en Omska Ŝtata Universitato, de sia naskiĝurbo lokita ĉe kuniĝo de la du grandaj 
siberiaj riveroj: Om kaj Irtiŝo.  Sekve Ĵdanov aliĝis al Instituto de Artoj en Krasnojarsko kaj eklaboris en 
tajgaj* vilaĝoj.  Li devis trovi sian propran metodon de pentrado en tre malaltaj  temperaturoj, foje dum la 
eksterdoma frostego de – 40OC! 

* Tajgo estas arbarego, kiu etendiĝas 9,000 kilometrojn laŭ nordaj bordoj de EŭroAzio (de Skandinavio ĝis 
Pacifika Oceano) kaj ankaŭ en norda Kanado.  Regas tie sub-arktika klimato kun frostegaj vintroj kaj apenaŭ 3-
monata somero.  Kreskas tie nur pingloarboj (pinoj, piceoj kaj abioj) kaj, ĉe la suda rando, iom da betuloj, alnoj, 

poploj kaj tremoloj.  La grundo estas ĉiamfrosta je unumetra profundeco, kio kaŭzis ekeston de vastaj marĉoj.   

Arkadi Rilov (1870-1939) naskiĝis en Vjatka, vilaĝo de Kirova Regiono.  Lernis en Peterburga Altlernejo 
pri Desegnado, post kiu li studis en Imperia Akademio de Artoj.  Rilov multe desegnis kaj kreis pentraĵojn 
pri la naturo.  Lian domon ĉirkaŭis kvazaŭ natur-rezervejo, la gastoj vidis ke  malgrandaj bestoj kaj birdoj 
ofte eniris la art-studejon de Rilov.  (* Blankaj noktoj okazas inter junio kaj julio en la regionoj de arkta 
cirklo / inter decembro kaj januaro en plej sudaj regionoj de la suda duonglobo.  Tiam, dum apenaŭ 
kelksemajna periodo, la suno subiras nur por kelkaj horoj kaj rezulte la nokta ĉielo restas konstante hela.)

Ivan Ŝiŝkin (1832-1998) – majstro de la arbaraj pejzaĝoj, estas unu el plej popularaj rusaj pentristoj.  Li 
regis perfekte pentradon de la naturo, precipe de arbaroj kaj unuopaj arboj.  Ŝiŝkin studis kvar jarojn en 
Moskva Lernejo de Pentrado kaj finis ĝin kun plej altaj notoj.  Tio ebligis lin daŭrigi la studojn en multaj 
eŭropaj landoj.  Lia vivo abundis je tragedioj: dufoje vidvinita, Ŝiŝkin ĉeestis la funebron de siaj frue 
mortintaj filoj.  Li tamen ne reflektis sian malĝojon en siaj bildoj.  Kontraŭe – liaj pejzaĝoj radias per suno 
kaj vivo.  Arto plenigis lian vivon, Ŝiŝkin montris dum pentrado. 

Herman Tatarinov (1925-2006) vivis en kamparana familio.  Dum la 2a mondmilito li estis soldato kaj 
partorpenis la batalojn apud Stalingrad kaj en Orienta Azio.   En 1949 li ekloĝis en Leningrado kaj studis ĉe 
la Mar-Armea Altlernejo kaj, koresponde, ĉe Moskva Poligrafa Instituto.  Ĉesinte labori en la armeo, li 
sukcese praktikis pentradon.  Nuntempe liaj pentraĵoj troviĝas en muzeoj kaj privataj kolektoj de Rusio, 
Britujo, Finnlando,  Francio, Germanio, Japanio kaj Usono.

  ________________________       


