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AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMOODDEERREENN  DDAANN  PPAASSCCAA  MMOODDEERREENN  

PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEESSEEMMBBIILLAANN  ––  TTAATTAAPP  MMUUKKAA  ++  DDUUKKUUNNGGAANN  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  ++  DDIISSKKUUSSII  

PPEERRAANNGG  DDUUNNIIAA  II  DDAANN  SSEESSUUDDAAHHNNYYAA  
  TTHHEE  WWEERRKKBBUUNNDD  EEXXHHIIBBIITTIIOONN  11991144  

JJeerrmmaann  ::  SSeeppeerrttii  lleemmbbaaggaa--lleemmbbaaggaa  EErrooppaa  llaaiinn     mmeennyyaajjiikkaann  iimmeejj  llaaiinn  bbeerruuppaa  

ggeedduunngg--ggeedduunngg..  PPeenneekkaannaann  ppaaddaa  tteekknnoollooggii  ++  bbeennttuukk  bbaarruu  yyaanngg  

ddiimmuunnggkkiinnkkaann  oolleehh  mmaatteerr iiaall  bbaarruu..  

  TTHHEE  OOCCTTOOBBEERR  RREEVVOOLLUUTTIIOONN  

RRuussiiaa::  PPeennyyeebbaabb  kkeeddiikkttaattoorraann  pprroolleettaarr iiaatt  

hhaannyyaa  ddaappaatt  ddiieekksspprreessiikkaann  mmeellaalluuii  ppoosstteerr   

aabbssttrraakk  BBeeaatt  tthhee  WWhhii tteess  wwii tthh  tthhee  RReedd  WWeeddggee   

oolleehh  ppaarraa  ddeessaaiinneerr   ++  ppeemmaattuunngg  ++  aarrssiitteekk..  

AAmmbbiissii  iinntteerrnnaassiioonnaall     mmeemmpprroommoossiikkaann  

kkaarryyaa--kkaarryyaa  mmeerreekkaa  sseeccaarraa  iinntteerrnnaassiioonnaall..  

11992200  VVllaaddiimmiirr   TTaattll iinn  mmeenncciippttaakkaann  SStteeeell   TToowweerr   

uunnttuukk  mmeerraayyaakkaann  KKoommuunniiss  II nntteerrnnaassiioonnaall  

KKeettiiggaa..  

  VVKKHHUUTTEEMMAASS  

RRuussiiaa  ::  SSeekkoollaahh  sseennii  ++  tteekknniikk  ddii  MM oosskkooww ..  UU nniikk  

uunnttuukk  kkoommiittmmeenn  ssoossiiaall  ++  uunniivv eerrssaalliittaass  ++  

aakksseessiibbiill iittaass     bbeerrttuujjuuaann  mmeennggkkoommbbiinnaassiikkaann  

sseennii  ppllaassttiikk  ––   aarrssiitteekkttuurr   ++  lluukkiissaann  ++  ppaattuunngg  ++  

ggrraaffiikk  ++  ppeekkeerr jjaaaann  ttaannggaann,,  ddaallaamm  rraannggkkaann  

mmeellaayyaannii  kkoommuunniittaass  ++  mmeemmbbuukkaa  ppeerrkkuulliiaahhaann  

++  sseemmiinnaarr  bbaaggii  ssiiaappaa  ppuunn  yyaanngg  bbeerrnniiaatt  hhaaddiirr ..  

  EEXXPPRREESSSSIIOONNIISSMM  

PPeennggaannuutt  aalliirraann  iinnii  ttiiddaakk  mmeemmiill iikk ii  kkeelloommppookk  bbuuddaayyaa  ddeennggaann  kkeessaattuuaann  pprrooggrraamm  

aattaauu  aakkttiivv iittaass,,  ppaarraa  aarrssiitteekk  yyaanngg  bbeerrhhaassrraatt  bbiiaassaannyyaa  ddaattaanngg  ddaallaamm  ppeerr iiooddaa  

ppeennddeekk  ppeerrkkeemmbbaannggaannnnyyaa..  PPaaddaa  uummuummnnyyaa  ppeennggaarruuhh  aarrttiissttiikk  ssaannggaatt  kkeennttaarraa..  

SSeeccaarraa  pprr iinnssiipp  mmeerruuppaakkaann  ffeennoommeennaa  JJeerrmmaann..  CCaattaattaann::  LLiihhaatt  ppeerrkkuulliiaahhaann  llaalluu  

ddaann  EErr iicchh  MM eennddeellssoohhnn..  

  LL ’’EESSPPRRIITT  NNOOUUVVEEAAUU  

PPeerraanncciiss::  JJuurrnnaall  yyaanngg  ddiitteerrbbiittkkaann  oollee  CChhaarr lleess--EEddoouuaarrdd  JJeeaannnneerreett  ==  LLCC  mmeemmuuaatt  

ssuukksseessii  aarrttiikkeell--aarrttiikkeell  bbrr ii ll iiaannnnyyaa  tteennttaanngg  ff ii lloossooff ii  ddeessaaiinn     yyaanngg  mmeennssiinntteessaakkaann  

ppeennoollaakkaann  ttoottaall  llaannggggaamm  mmaassaa  llaalluu  ++  ssiikkaapp  ppaasskkaa  kkuubbiiss  bbaaggii  bbeennttuukk--bbeennttuukk  aassllii  

++  tteeoorr ii  YYuunnaannii  kkuunnoo  tteennttaanngg  pprrooppoorrssii  hhaarrmmoonniiss  ++  aannttuussiiaassmmee  bbaaggii  ppeennccaappaaiiaann  

ssttrruukkttuurr   mmooddeerrnn  ++  rreekkaayyaassaa  mmeessiinn  ++  aannggaann--aannggaann  tteennttaanngg  pprrooggrreess  mmaannuussiiaa..  

  PPEENNGGGGUUNNAAAANN  HHIISSTTOORRIISSIISSMMEE  

LLiihhaatt  eekklleekkttiissiissmmee..  
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  SSUUBBUURRBBIIAA  DDAANN  RRAADDBBUURRNN  

PPeerrttuummbbuuhhaann  ssuubbuurrbbaann  tteerr jjaaddii  ddii  sseeppaannjjaanngg  

jjaallaann  kkeerreettaa  aappii  ++  jjaallaann--jjaallaann  aarrtteerr ii..  RRaaddbbuurrnn  

   ttaattaa  lleettaakk  ppeerruummaahhaann  ttiippiikkaall  yyaanngg  

mmeemmiissaahhkkaann  aannttaarraa  kkeennddaarraaaann  ddaann  jjaalluurr   

ppeeddeessttrr iiaann..  

  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVIISSMM  

DDuuaa  ffaassaa,,  ffaassaa  ppeerrttaammaa  kkoonnssttrruukkssii  kkaayyuu  uunnttuukk  

ppaammeerraann  aattaauu  sseennii  jjaallaannaa  yyaanngg  rreevv oolluussiioonneerr  

ddaann  ffaassaa  kkeedduuaa  ffaassaa  pprrooffeessiioonnaall  yyaaiittuu  

rraannccaannggaann  ggeedduunngg  yyaanngg  bbeerrkkoonnsseepp  

ggaabbuunnggaann  aannttaarraa  bbeennttuukk  mmeessiinn  ddaann  ssttrruukkttuurr   

bbiioollooggiiss..  

  

  TTHHEE  PPAARRIISS  EEXXPPOOSSIITTIIOONN  11992255  

PPeerraanncciiss  ::  PPaarr ii ss  EExxppoossii ttii oonn  ddeess  AArrttss  DDeeccoorraattii ff ss  ooff   11992255..  

  MMAAIISSOONNSS  BBLLAANNCCHHEESS  ––   LLEE  CCOORRBBUUSSIIEERR  

LLiihhaatt  LLee  CCoorrbbuussiieerr ..  SSaallaahh  ssaattuunnyyaa  VViill llaa  

SSaavv ooyyee  ddii  PPooiissssyy..  RRTT  eelleeggaann  LLCC  

mmeemmaannjjaakkaann  kklliieenn  bboorr jjuuiissnnyyaa  ddeennggaann  

rruuaanngg--rruuaanngg  mmeeww aahh  yyaanngg  ddaappaatt  

ddiittaaww aarrkkaann  oolleehh  AAMM ..  

  DDEE  SSTTIIJJLL  

LLiihhaatt  DDee  SSttiijj ll..  

  FFAASSCCIISSMMEE  DDII  IITTAALLIIAA  

IIttaall iiaa::  II ddeeoollooggii  FFaasscciissmmee  

ddiippeerrkkeennaallkkaann  oolleehh  RRooccccoo  ++  GGeennttiillee  
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   ddiiaannggkkaatt  oolleehh  MM uussssoolliinnii  ((11992222))..  NNeeggaarraa  ddiioorrggaanniissaassiikkaann  sseeccaarraa  tteerrppuussaatt     

ssttaabbiill iittaass  ssoossiiaall  ddaann  ddiissiipplliinn  nnaassiioonnaall..  PPeekkeerr jjaaaann  uummuumm  mmeennjjaaddii  ppeennttiinngg     uunnttuukk  

mmeenncciippttaakkaann  ppeekkeerr jjaaaann  sseekkaalliigguuss  mmeennggeekksspprreessiikkaann  iiddeeoollooggii  nneeggaarraa..  KKaarryyaa--

kkaarryyaa  bbeerr llaannggggaamm  NNeeoo--CCllaassssiiccaall   ++  bbeerrsskkaallaa  MM oonnuummeennttaall..  SSkkeemmaa  MM uussssoolliinnii     

mmeemmbbeennttuukk  pprroosseessii  mmeennuujjuu  RRoommaa..  SSttaaddiioonn  OORR     kkeesseehhaattaann  ++  kkeebbuuggaarraann  ppaarraa  

FFaassiiss  mmuuddaa..  

  DDIIEE  NNEEUUEE  SSAACCHHLLIICCHHKKEEIITT  

JJeerrmmaann::  SSeebbuuaahh  ddookkttrr iinn  tteennttaanngg  oobbjjeekkttiiff iittaass  bbaarruu  mmeesskkiippuunn  kkeeaasslliiaannnnyyaa  tteettaapp  

mmeemmbbuuaatt  hhuubbuunnggaann  ddeennggaann  ff ii llmm  ddookkuummeenntteerr   ppeerr iiooddaa  tteerrsseebbuutt..  

  VVKKHHUUTTEEMMAASS  AANNDD  TTHHEE  BBAAUUHHAAUUSS  

RRuussiiaa  ++  JJeerrmmaann::  LLiihhaatt  VVkkhhuutteemmaass  ++  BBaauuhhaauuss..  

  AAKKHHIIRR  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVIISSMM  

RRuussiiaa::  TTeerr jjaaddii  ddeennggaann  tteerrbbeennttuukknnyyaa  VVOOPPRRAA  ==  TThhee  AAll ll   RRuussssiiaann  UUnniioonn  PPrroolleettaarr iiaann  

AArrcchhii tteeccttss  yyaanngg  mmeennyyeerraanngg  ppaarraa  CCoonnssttrruuccttiivv iissttss  yyaanngg  tteerr llaalluu  kkee  kk iirr ii  ++  tteerr llaalluu  

ppeerrdduullii  ddeennggaann  tteekknnoollooggii  ddaann  eekkssppeerr iimmeenn  aakkaann  tteettaappii  kkuurraanngg  pprroolleettaarr iiaann..  

  SSOOVVIIEETT  TTOOWWNN  PPLLAANNNNIINNGG  PPRRIINNCCIIPPLLEESS  

UUnnii   SSoovviieett::  11991122,,  VVllaaddiimmiirr   SSeemmeennoovv   ((11887744--

11996600)),,  iinnssiinnyyuurr   ++  ppeerreennccaannaa  mmeemmppuubblliikkaassiikkaann  

TThhee  WWeell ffaarree  PPllaannnniinngg  ooff   TToowwnnss       mmeenngguujjii  iiddee  

mmeenngghhuubbuunnggkkaann  kkoottaa--kkoottaa  bbaarruu  ddeennggaann  

kkoottaa--kkoottaa  eekkssiissttiinngg  yyaanngg  mmeelliippuuttii  ::  ddeessaaiinn  

uunnttuukk  ppeerr lluuaassaann,,  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  kkoottaa  ddaann  

ddeessaa,,  sseerrttaa  hhuubbuunnggaann  ssoossiiaall  bbaarruu  yyaaiittuu  bbllookk  

aappaarrtteemmeenn  ddeennggaann  ffaassiill iittaass  kkoommuunnaall..  

  PPEERRGGEERRAAKKAANN  MMOODDEERREENN  DDII  IINNGGGGRRIISS  

IInnggggrriiss::  AArrtt  DDeeccoo  ttaammppiill  ppaaddaa  ggeedduunngg--

ggeedduunngg  kkoommeerrssiiaall  pprreessttiissiiuuss     mmeennjjaaddii  

llaannggggaamm  yyaanngg  ddiitteerr iimmaa  ssaaaatt  iittuu..  PPeerruubbaahhaann  

ssoossiiaall  tteerr jjaaddii  sseeccaarraa  ppeerr llaahhaann     mmuunnccuull  

ppeennddaappaatt  bbaahhww aa  kkeeppeerrdduulliiaann  kkiittaa  ttiiddaakk  llaaggii  

tteerrddaappaatt  ppaaddaa  mmaassaallaahh  rreessmmii  tteennttaanngg  

llaannggggaamm  aakkaann  tteettaappii  lleebbiihh  ppaaddaa  ssoolluussii  

aarrssiitteekkttuurr   bbaaggii  aassppeekk  ssoossiiaall  ddaann  eekkoonnoommii..  

  TTRRAANNSSPPOORRTT  LLOONNDDOONN  

IInnggggrriiss::  SSeejjaallaann  ddeennggaann  bbeerrmmuunnccuullaannnnyyaa  ggeedduunngg--ggeedduunngg  mmooddeerreenn     

ttrraannssppoorrttaassii  ddii  LLoonnddoonn  ppuunn  bbeerrkkeemmbbaanngg..  

  PPEERRUUMMAAHHAANN  PPUUBBLLIIKK  

EErrooppaa::  DDii  sseelluurruuhh  EErrooppaa  ppaarraa  ssoossiiaalliiss  oottoorr iittaa  kkoottaa  mmeemmbbaanngguunn  kkoommpplleekkss  

ppeerruummaahhaann..  SSeebbaaggiiaann  bbeessaarr   oolleehh  ppaarraa  aarrssiitteekk  ++  iinnssiinnyyuurr   yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrkkeennaall  

ddaann  ddaallaamm  ttrraaddiissii  LLCCCC     bbllookk  ppeerrsseeggii  ppaannjjaanngg  ++  wwaall kk--uupp  aappaarrttmmeennttss  ++  

ttaannggggaa--ttaannggggaa  uummuumm..  
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  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  MMOODDEERRNN  DDII  TTAAHHUUNN  3300--AANN  

IIttaall iiaa  ++  RRuussiiaa::  KKeemmeennaannggaann  FFaasscciissmmee  ++  SSttaalliinniissmmee  ddii  aaww aall  11993300--aann  sseeccaarraa  

mmeennddaassaarr   mmeemmppeennggaarruuhhii  iinntteerrnnaassiioonnaalliissmmee  bbaaiikk  ddaallaamm  sseennii  mmaauuppuunn  aarrssiitteekkttuurr..  

SSeemmuuaa  ppeerrggeerraakkaann  tteerrppeeccaahh  bbeellaahh  ddaann  mmeennjjaaddii  kkaabbuurr      kkeekkoossoonnggaann  ddiiiissii  

oolleehh  hhaall--hhaall  yyaanngg  lleebbiihh  kkrreeddiibbeell  sseeccaarraa  ppoolliittiiss..  

  SSCCAANNDDIINNAAVVIIAA  DDII  TTAAHHUUNN  3300--AANN  

LLiihhaatt  ssuummbbaannggaann  nneeggaarraa--nneeggaarraa  dduunniiaa::  

SSww eeddiiaa  ++  FFiinnllaannddiiaa  ++  NNoorrww eeggiiaa..  

  AAAALLTTOO  DDAANN  DDEESSAAIINN  FFIINNLLAANNDDIIAA  

FFiinnllaannddiiaa  ::  LLiihhaatt  AAllvv aarr  AAaallttoo..  DDeessaaiinn--ddeessaaiinn  

FFiinnllaannddiiaa     kkuurrssii  bbeerraannggkkaa  kkaayyuu  yyaanngg  

ddiillaammiinnaassii  ++  tteemmppaatt  dduudduukk  ppll yywwoooodd  yyaanngg  

ddiibbeennttuukk..  AAaallttoo  bbeerrppeennddaappaatt  bbaahhww aa  aarrssiitteekk  

sseehhaarruussnnyyaa  sseekkaalliigguuss  tteerr ll iibbaatt  ddaallaamm  ddeessaaiinn--ddeessaaiinn  ppeerraabboottaann..  

  NNEEWW  DDEEAALL  UUSSAA  

AASS::  BBoooomm  ggeedduunngg  ttaahhuunn  11992200--aann     mmeennggaabbaaiikkaann  kkeebbuuttuuhhaann  kkaauumm  mmiisskkiinn,,  

aakkaann  tteettaappii  NNeeww  DDeeaall   AASS  mmeemmbbuuaatt  kkeemmaajjuuaann  ssiiggnniiff iikkaann  ddaallaamm  bbeebbeerraappaa  

bbiiddaanngg..  DDeessaaiinn--ddeessaaiinn  bbaarruu::  rreennccaannaa  kkoottaa  ++  rruummaahh--rruummaahh  cceeppaatt  bbaanngguunn  

ttiippiikkaall  ++  ddeessaaiinn--ddeessaaiinn  kkeennddaarraaaann  bbeerrmmoottoorr   ++  ppeessaaww aatt  uuddaarraa  ++  mmuusseeuumm  ++  

rruummaahh  ttiinnggggaall  ++  bbaannkk..  

  NNAAZZII  JJEERRMMAANN  

JJeerrmmaann::  KKeekkoossoonnggaann  dduunniiaa  aarrssiitteekkttuurr   JJeerrmmaann  bbeerraakkhhiirr   ddeennggaann  kkeeddaattaannggaann  

ppaarraa  aarrssiitteekk  HHiittlleerr   yyaaiittuu  PPaauull  LLuuddww iigg  TTrroooosstt  ++  AAllbbeerrtt  SSppeeeerr ..  PPrroodduukk--pprroodduukk  rreessmmii  

NNAAZZII      hhaannyyaa  mmeenngghhaassiillkkaann  ddeerr iivv aattiiff  llaannggggaamm  NNeeoo--CCllaassssiicc   yyaanngg  bbeerraatt  uunnttuukk  

mmeennggkkaaiittkkaann  TThhee  TThhii rrdd  RReeiicchh  ddeennggaann  kkeekkaaiissaarraann  RRoommaa..  

  


