Russische posters
Deze posters hebben verschillende thema’s maar ze zijn allemaal met Rusland verbonden.
De thema’s zijn : - reclame voor verschillende artikelen zoals: dranken,tabak en
overschoenen
- propaganda i.v.m.: - promotie voor boeken en het leren lezen
- aansporen tot hard te werken
- anti-roken campagne
- spionnen en staatsvijanden
- WO II
- luchtvaart

1) Reclame voor bier en frisdranken van de Moskouse brouwerij Karneev en Gorsjanov.

2) Reclame van het bedrijf Kalinkin Bier en Honing in St. – Petersburg voor hun bier:
Kalinkin,
Het ontwerp dateert uit 1903

3) Reclameposter voor Shabolovbier van de brouwerij Karneev en Gorsjanov en Co in
Moskou . De originele affiche dateert uit 1806.
Auteur T.Kibbel

4) Reclame voor het assortiment bieren van ‘Bier- en honingfabriek Ivan Doerdin’. Met de
behaalde internationale prijzen.
Het ontwerp dateert van voor de revolutie.
Formaat: 60x40

5) Reclame voor de tabaksfabriek “ Ottaman” te St.-Petersburg. Ottaman is de leider van de
Kozakken en is hier afgebeeld als de man met de pijp.
De affiche dateert van rond 1900.

6) Deze poster van een Amerikaans-Russische producent maakt reclame voor Russische
overschoenen, om schoenen te beschermen tegen de regen en het vuil.

7) Deze affiche werd gemaakt voor een Russisch-Amerikaans rubberproducent in St.Petersburg. Ze is reclame voor Russische overschoenen die schoenen tegen vuil en vocht
beschermen.
De originele affiche is van rond 1890.

8) Promotie voor de tentoonstelling van gedrukte werken verschenen in 1910 ( boeken,
bladen, kranten, affiches, enz.)
Auteur: V. Taboerin, St.Petersburg, 1911
Formaat: 30x40

9) Affiche voor het literair tijdschrift ‘ Niva’ uit 1912. Met oa. Werken van Oscar Wilde en
Kouprin.
Auteur: N. Samokisch, St.-Petersburg,

10) Reclame voor sprookjesboeken . het betreft de beroemste maker van kinderboeken uit St.Petersburg.
De eerste druk van de affiche dateert uit 1903.
Auteur: I.Bilibin, Moskou

11) Promotie voor het leren lezen en schrijven van vrouwen . “Mammie, kon je maar lezen en
schrijven, dan zou je mij nu kunnen helpen!” zegt het kleine meisje tegen haar moeder.
Auteur: E.Kroelikova, St.-Petersburg, 1923

12) De tekst van deze affiche luidt: ”De kennis zal de ketens der slavernij verbreken”.
Auteur: A.Radakov, St.-Petersburg, 1920

13) “Diegene die niet kan lezen en schrijven is net een blinde: zijn pad is vol ongelukken en
pech.” Is de tekst van deze affiche.
Auteur: A.Radakov, St.-Petersburg, 1920

14) Deze poster geeft advies aan kinderen hoe je een boek NIET moet behandelen zoals: niet
een boek met natte of vette vingers aanraken, geen aantekeningen erin maken of geen
pagina’s eruit scheuren.
Auteur: A.Baev, Eltyschev, 1929

15) “ De nacht hindert ons werk niet” is de slagzin van deze poster.
Auteurs: B.Reshetnikov en A.Dobrov, 1956

16) Met de slogan “Tabak is vergif. Stop met roken! Nicotine uit 5 sigaretten is voldoende om
een konijn te doden en 100 sigaretten zijn voldoende om een paard te doden.” Voerde men
campagne tegen het roken.

17) Men vraagt begrip voor het correct optreden van de verkoper(s). Omdat er na de oorlog
veel schaarste was en er lange rijen voor de winkels stonden.

18) “Wees oplettend en waakzaam” zegt Djerjinski ( toenmalige KGB baas) tegen de
Sovjetburger.

19) Op deze affiche wordt afgerekent met het Amerikaanse kapitalisme( gepersonaliseert door
het dollarteken met een slang ). De tekst op de dollarstreepjes is : “Spionage, sabotage,
schadelijke invloed en provocatie”. Bovenaan staat: “Waakzaamheid is ons wapen! Wees
waakzaam!”
Auteur: B.Shirokorad, 1953.

20) Deze poster beeldt de grenswachten af met als tekst “Wees waakzaam tijdens de wacht
houden!”
Auteurs: V.Kaljabin en K. Ivanov,1952

21) “We moeten alle spionnen en saboteurs, fascistische agenten van Trotsky en Boecharin
uitroeien”, is de tekst op deze poster
Auteur: S. Igoemnov, 1937

22) ‘‘ Wees op je hoede op je werkplaats’’, is deze oproep
Auteur: P.Goloeb, 1953

23) ‘‘Een kletskous is een goede vondst voor de vijand’’ is de tekst onderaan
Auteur: V.Koretski, 1954

24) Een mooi voorbeeld van propaganda tijdens de koude oorlog. Het thema is het lot van
een getalenteerd persoon in een kapitalistisch land enerzijds en in een socialistisch land
anderzijds
Auteur: V.Koretski, 1948

25) Deze propagandaposter hing tijdens de burgeroorlog op de muren van elk huis en in elke
fabriek. “Heb je jezelf als vrijwilliger gemeld?” vraagt een soldaat van het rode leger.

26) Deze poster zet de Sovjetoverwinning in de tweede wereldoorlog in de verf. “Glorie aan
het Sovjetleger!” De tekst op de poster binnen deze poster is “We moeten tot in Berlijn
komen” en op de muur “En we kwamen! 2-5-45”
Auteur: L.Golovanov, 1946

27) Poster van mei 1945, onmiddellijk na het einde van WO II (Grote vaderlandse oorlog,
voor de Sovjets). “Victorie voor de soldaat, de overwinnaar!”
Auteur: B.Klimashin

28) Oorlogspropaganda : ‘‘De vijand is verraderlijk,wees op je hoede!’’is de tekst onderaan.
Auteur: V.Ivanov,1945

29) Poster over de gespannen relaties tussen de Sovjets en de Amerikanen bij het verdelen van
Berlijn. “Als jullie vergeten zijn waar de grenzen zijn, zullen wij u helpen om te “landen”!”
Auteur: E.Maloletkov, 1954

30) Deze poster is gewijd aan de Sovjet luchtmacht “Lang leve de Sovjetpiloten, trotse valken
van ons vaderland”luidt de tekst.
Auteurs: N.Denisov en N.Vatolina, 1938

31) “Lang leve de krachtige luchtmacht van het socialistische land” is de tekst onderaan. Op
de affiche ziet u een parade op het Rode Plein.
Auteur: V.Dobrovolski, 1939

32) Gewijd aan de Sovjetluchtvaart aan het begin van de 2de wereldoorlog.”Glorie aan de
valken van Stalin, de bedreiging voor de fascisten-aasgieren” is de tekst onderaan. Bovenaan
staat “Frontale botsing is het geweer van helden!”
Auteur: A.Volosjin, Moskou, 1941

33) ‘’Glorie aan de machtige sovjetluchtmacht’’ luidt deze tekst.
Auteur: V.Viktorov, 1951

34) Poster ter verering van de Sovjetluchtmacht. De tekst is: “We moeten verder, sneller en
hoger vliegen”.
Auteur: D.Pjatkin, Moskou, 1954

35) Gewijd aan de week van de luchtvaart. Deze luchtvaartshow had plaats in St.-Petersburg
op 25 april- 2 mei 1910.

36) De staat (nog onder tsaristische regering) nodigt banken en bedrijven uit om in de
luchtvaart te investeren.
Auteurs: A.Samoilov en S.Vsevolozjski, St.-Petersburg, 1910

37) Opgedragen aan de eerste man in de ruimte: Joeri Gagarin “Nadat ik een vlucht rond de
Aarde had gemaakt in een ruimteschip, zag ik hoe mooi onze planeet is. Laten we deze
schoonheid bewaren en vermenigvuldigen en niet vernietigen! Gagarin” luidt deze tekst.
Auteur: A.Lozenko, 1987

38) Stadsplan van Moskou uit 1882 met de zichten en toeristische trekpleisters

