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Құрметті достар!

СоросҚазақстан
қоры

Сіздер қолдарыңызға біздің қордың қолдауымен Artmeken көркем
галереясы дайындаған каталогты ұстап отырғандарыңызға өте
қуан
 ыштымын. Каталог 2020 жылы, яғни бүкіл әлеммен бірге Қазақ
стан да коронавирус індетімен күрес жүргізіп жатқан сәтте жарық
қа шыққалы отыр.
Біздің қор өз қызметінің алғашқы күндерінен бастап-ақ Қазақстан
мәдениеті мен заманауи өнерінің дамуын, олардың әлемдік өнер
үрдісіне қосылуын қолдап келеді. Біз қазақстандық суретшілер
ге батыл да өзекті туындыларын дүниеге әкеліп, өз шығармаларын елімізде де, шетелде де көпшілік назарына ұсынып, жарыққа
шығаруына ат салысу арқылы Қазақстанның мәдени және өнер
кеңістігінің кеңейе беруіне үлкен үлес қостық деп сенемін. Бұл каталог соңғы жиырма жылда елдегі адам құқықтарына қатысты
жағдайдың қалай өзгергенін және қазақстандықтардың бұл жағдай
туралы түсінігін өнер тұрғысынан қарастыруға мүмкіндік береді.
Біз сондай-ақ адам құқықтарының маңыздылығы туралы, жер шарының кез келген нүктесінде кез келген уақытта әрқайсымыздың
құқығымыздың толық екенін және адам құқықтары әрқайсымызға
бірдей тиесілі екенін еске салғымыз келді.
Соңғы бірнеше жыл бойы Сорос-Қазақстан қоры Қазақстандағы
адам құқықтарын қорғау саласының түрлі қырына арналған бірқатар арт-жобаларға қолдау көрсетті. Қор үшін адамдардың мұндай
жобалар жайлы пікірі өте маңызды, бұл тақырыптың қаншалықты
маңызды екенін және ол тақырыптың қазақстандықтарды қаншалықты толғандыратынын көрсетеді. Осылайша, 2017 жылы каталогқа
енген шығармалардың алғашқы көрмесі өтті. Ол «Адам құқықтары:
Жиырма көктем, жиырма күз» деп аталды. Бұл көрменің мақсаты
сол кезде тек құқық қорғаушылар мен белсенділер қауымын ғана
толғандыратын мәселелерге көпшіліктің назарын қайта аудару
болатын. Осындай соңғы көрме тура жиырма жыл бұрын ұйымдас
тырылыпты, сондықтан Қазақстандағы адам құқықтарына қатысты
жағдайдың, суретшінің құқықтық сана-сезімінің, оның адам құ
қықтары идеясы жайлы түсінігінің қаншалықты өзгергенін қайта
қарастырып, талдау қажет болды. Көрме өте сәтті өтті, адамның
ішкі көзқарасы мен пікірін білдіру құралы ретінде өнер тілі алынды.
Ол тақырыпты ашуға ыңғайлы ең айқын, ең мәнерлі және ең эмо
циялы тілдердің бірі болып саналады. 2018 жылдың желтоқсанында
Алматыда адам құқықтарының Жалпыға бірдей декларациясына
қол қойылуының 70‑жылдығына орай ұйымдастырылған «Дарақы
әзілдер» көрмесі одан да әсерлі болып шықты. Біріншіден, көрме
Біріккен Ұлттар Ұйымының Адам құқықтары жөніндегі Жоғары комиссары басқармасының Орталық Азия үшін өңірлік бөлімшесінің

Сорос-Қазақстан қоры

қолдауымен жүзеге асты. Біз осы әріптестікті аса жоғары бағалаймыз. Екіншіден, көрмеде 2018 жылдың оқиғаларына талдау жасалды: интернеттің бұғатталуы, бұқаралық ақпарат құралдарының жа
былуы, олимпиада жүлдегері Денис Теннің өлтірілуі, сонымен қатар
күшті азаматтық бастамалардың жандануы ерекше назар аударды.
Бұл жоба да өте сәтті болды. Сәттілігі соншалық, көрме Астана
қаласына «гастрольге» шақырылды. Шын мәнінде, елордалық кө
рермендер көрменің кеңейтілген нұсқасын тамашалауға мүмкіндік
алды — экспозицияға 2017 жылғы бірнеше туынды енгізілді, өйткені
олардың өзектілігі 2018 жылы одан да арта түскен еді. Оған қоса,
Астана қаласының жас әрі көрнекті суретшілерінің туындылары да
енді. Каталог кезенінің құрамына кіретін соңғы көрме күшті трансформацияға ұшырап, жастардың наразылық көңіл-күйінің, еліміздегі қатаң цензураның, жаһандық пандемияның кезекті толқыны
жүріп жатқан сәтте өзінің техникалық іске асуы жағынан ең күрделі
көрмеге айналды, бірақ ол бәріміз куә болып отырған 2020 жылдың
оқиғалары мен соған байланысты көңіл-күйімізді дәл ашып көрсетіп
берді.
Каталогтың ерекше құндылығының тағы бір сыры — оның ішінде
суретшілердің шығармаларынан бөлек, әйгілі саясаттанушының,
құқық қорғаушының және өнертанушының тақырыпқа арналған
түсініктеме мәтіндері де бар. Біз осы жобаға қатысқан адамдардың
барлығына алғысымызды білдіреміз және осы каталог елдің көр
кемөнер саласында атқарылған пайдалы жұмысы болып қана қой
май, сондай-ақ өзінің маңызды ағартушылық рөлін де атқарады деп
сенеміз.
Біз осы каталогпен таныса отырып, Қазақстандағы адам құқықтары
мен бостандықтары идеясының кең таралуы мен біздің қоғамымыз
үшін оның маңызын түсіндіруге үлес қосатын әрбір оқырманға ал
ғысымызды білдіреміз.
Аида Айдарқұлова,
Сорос-Қазақстан қорының басқарма төрағасы
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Достар!
Artmeken галереясының 2017–2020 жылдар аралығында Сорос-
Қазақстан қорымен бірлесіп өткізген Қазақстандағы адам құқықта
рына арналған көрмелер кезеңінің каталогын ашып отырсыздар.

Artmeken
галереясы

Бұл каталог сіздерге қазақстандық замандас суретшілердің көзқарасы тұрғысынан қазіргі Қазақстандағы оқиғалар шежіресін баян
дап береді. Осы жылдар бойы өткізілген әр көрменің дайындық
кезеңі галерея ұжымы үшін үлкен сын ғана емес, сонымен бірге,
талантты суретшілермен, ойлы да өз ісіне берілген аудиториямен,
пікірлес адамдармен тілдесу уақыты болды.
Біз барлық суретшілерге, сондай-ақ Қазақстандағы адам құқықтарына арналған көрмелер кезеңінің тұрақты жетекшісі, біздің қымбатты досымыз Валерия Ибраеваға алғысымызды айтамыз.
Көрмелер кезеңінің өтілуіне қолдау көрсеткен, біздің тұрақты
серіктесіміз Сорос-Қазақстан қорына алғысымыз шексіз. Аида
Айдарқұлова мен Антон Артемьев, Әйнел Қайназароваға, қордың
ұйымдастырушылары Әлия Шәріпбаева, Сәуле Мамаева, Айжан
Ошақбаеваларға ризашылығымызды білдіреміз.
Біріккен Ұлттар Ұйымының Адам құқықтары жөніндегі басқармасының демеушілігімен 2018 және 2019 жылдардағы «Дарақы әзілдер»
көрмесі Алматы және сол кездегі Астана қалаларында өтті. Біріккен
Ұлттар Ұйымының Адам құқықтары жөніндегі басқармасының Орталық Азия үшін өңірлік бөлімшесінің басшысы Ришард Коменда мен
Рустам Қыпшақбаевқа көрсеткен қолдауы үшін алғыс білдіреміз.
Сондай-ақ біздің Астанадағы достарымыз — Айгүл Ибраеваға,
Әйгерім Мәжитханға, Сырлыбек Бекботаевқа шын жүректен рахмет
айтамыз.
Біздің ұжымымызға — Әсел Сәбиеваға, Бахтияр Байтақовқа, Алмат
Ізбасқановқа, сондай-ақ бізге үнемі қолдау көрсетіп отырған галереяның барлық достарына алғысымыз шексіз.
Гауһар Сәтбаева, Гүлмира Пазилова,
Artmeken галереясының негізін қалаушылар

Artmeken галереясы

• «Адам құқықтары: Жиырма көктем, жиыр
ма күз» көрмесінің экспозициясы. 2017.
Алматы

• Экспозиция выставки «Права человека:
Двадцать лет спустя». 2017. Алматы
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• Exposition of “Human Rights: Twenty Years
Later.” 2017. Almaty
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Дорогие друзья!

Фонд СоросКазахстан

Я очень рада, что вы держите в руках каталог, подготовленный
художественной галереей Artmeken при поддержке нашего фонда.
Каталог выходит в свет в 2020 году, когда Казахстан, как и весь мир,
находился в состоянии борьбы с коронавирусом.
Почти с самого начала своей деятельности наш фонд поддерживал
развитие культуры и современного искусства Казахстана, их интеграцию в мировой художественный процесс. Я верю, что мы внесли
свой вклад в развитие культурного и арт-пространства Казахстана,
помогая казахстанским художникам создавать смелые и актуальные
работы, демонстрировать свои произведения как на родине, так и
за рубежом. Этот каталог дает возможность взглянуть через приз
му искусства на то, как изменилась за последние два десятилетия
ситуация с правами человека в стране и понимание этой ситуации
казахстанцами. Мы также хотели напомнить о значимости прав человека, о том, что каждый из нас в любой точке мира в любое время
наделен полным спектром прав, что права человека принадлежат
равным образом каждому из нас.
За последние несколько лет Фонд Сорос-Казахстан поддержал ряд
художественных проектов, посвященных различным аспектам прав
человека в Казахстане. Для фонда очень важен отклик, который
находят такие проекты — он показывает, насколько оказалась важна
тема и как она волнует казахстанцев. Так, в 2017 году прошла первая выставка из вошедших в каталог — «Права человека: Двадцать
лет спустя», чтобы вновь обратить внимание общества на проблемы, смысл которых был сконцентрирован на тот момент в основном
лишь в среде правозащитников и активистов. С последней подобной выставки прошло ровно двадцать лет и требовалось переосмысление, анализ того, как изменилась ситуация с правами человека
в Казахстане, насколько изменилось правосознание художника,
понимание им идеи прав человека. Та выставка имела большой
успех. Язык искусства как форма выражения мнений — это один из
наиболее ярких, выразительных и эмоциональных языков, которым
можно представить тему. Еще более сильной получилась выставка
«Дурные шутки», показанная в декабре 2018 года в Алматы и при
уроченная к 70‑летнему юбилею подписания Всеобщей декларации
прав человека. Во-первых, она была поддержана Региональным
отделением для Центральной Азии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, и мы высоко ценим это партнерство.
Во-вторых, выставка анализировала события 2018 года, который
запомнился не только блокировками интернета, закрытием СМИ,
убийством олимпийского чемпиона Дениса Тена, но и сильными
гражданскими инициативами. Этот проект также был успешным.

Фонд Сорос-Казахстан

Настолько, что выставка была приглашена «на гастроли» в Астану.
Правда, столичные зрители увидели ее расширенную версию — в экспозицию вошли несколько работ 2017 года, которые, наверное, стали
еще более актуальными в 2018 году, а также работы молодых и ярких художников из Астаны. Последняя выставка из цикла каталога
пережила самую сильную трансформацию и оказалась одной из
самых сложных в своем техническом воплощении в условиях очередной волны молодежных протестных настроений, ужесточения
цензуры, мировой пандемии, но она точно отразила все те события
и переживания, свидетелями которых мы все с вами оказались
в 2020 году.
Особую ценность каталогу придает то, что, помимо работ художников, в нем представлены сопроводительные тексты политолога,
правозащитника и искусствоведа. Мы благодарим всех причастных
к этой работе людей и надеемся, что каталог останется полезным
трудом не только в художественной жизни страны, но и сыграет
свою неизменно важную просветительскую роль.
Мы благодарим каждого читателя, который, ознакомившись с данным каталогом, внесет свой вклад в распространение и осмысление
значимости идеи прав и свобод в Казахстане.
Аида Айдаркулова,
председатель правления Фонда Сорос-Казахстан
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Друзья!

Галерея
Artmeken

Мы рады приветствовать вас на страницах каталога цикла выставок, посвященных правам человека в Казахстане, которые галерея Artmeken провела с 2017 по 2020 год в партнерстве с Фондом
Сорос-Казахстан.
Каталог откроет для вас хронику событий сегодняшнего Казахстана
сквозь взгляд современных казахстанских художников. Подготовка
каждой выставки на протяжении этих лет была не только вызовом
для команды галереи, но и прекрасным временем общения с талантливыми художниками, думающей и небезразличной аудито
рией, единомышленниками.
Благодарим всех художников, а также бессменного куратора цикла выставок, посвященных правам человека в Казахстане, нашего
дорогого друга Валерию Ибраеву.
Благодарим нашего постоянного партнера Фонд Сорос-Казахстан,
при поддержке которого цикл выставок состоялся. Выражаем благодарность Аиде Айдаркуловой, Антону Артемьеву и Айнель Кайназаровой, координаторам фонда Алие Шарипбаевой, Сауле Мамаевой, Айжан Ошакбаевой.
При поддержке Управления ООН по правам человека выставка
«Дурные шутки» в 2018 и 2019 годах прошла в двух городах: Алматы
и тогда еще Астане. Благодарим за поддержку главу Регионального
отделения для Центральной Азии Управления ООН по правам человека Ришарда Коменду и Рустама Кыпшакбаева. А также благодарим наших друзей в Астане — Айгуль Ибраеву, Айгерим Мажитхан,
Сырлыбека Бекботаева.
Благодарим нашу команду — Асель Сабиеву, Бахтияра Байтакова,
Алмата Избасканова, а также всех друзей галереи, которые поддерживали нас.
Гаухар Сатпаева, Гульмира Пазилова,
сооснователи, галерея Artmeken

Галерея Artmeken

• «Дарақы әзілдер» көрме

сінің экспозициясы. 2019.
Астана

• Экспозиция выставки

«Дурные шутки». 2019.
Астана

• Exposition of “Bad Jokes.”
2019. Astana
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Dear friends,

Soros
Foundation–
Kazakhstan

I am happy that you are holding the catalogue Artmeken Gallery has
prepared with the support of our foundation. It is coming off the press
in 2020, as Kazakhstan is struggling against coronavirus along with
the rest of the world.
Almost from the beginning, our foundation has supported the development of culture and contemporary art in Kazakhstan, their integration
into the world art process. I believe that we have contributed to the
development of the cultural and art scene of Kazakhstan by helping
Kazakhstani artists create bold and relevant works and show them at
home and abroad. This catalogue offers the lens of art to look at how
the human rights situation in the country has changed over the past
two decades and what Kazakhstani people think about it. We’ve also
wanted to bring up the importance of upholding human rights and to
point out that any of us, regardless of where we are, is entitled to the
full range of rights, at any time and on an equal basis.
Over the past few years, the Soros Foundation–Kazakhstan has supported several art projects focusing on various aspects of human
rights in Kazakhstan. The public response to such projects is vital to
the Soros Foundation. It demonstrates how important the topic has
turned out to be and how much it concerns the people of Kazakhstan. Thus, in 2017, the first exhibition from the catalogue, “Human
Rights: Twenty Years Later,” was held to draw public attention to the
problems of human rights defenders and activists. Twenty years had
passed since the last exhibition, and there was a necessity to rethink,
to analyse how the status of human rights had changed in the country,
including the legal consciousness of artists, their understanding of
human rights. The exhibition enjoyed great success since art as a
form of expression is one of the most vivid and emotional languages
to make a statement. “Bad Jokes,” shown in December 2018 in Almaty
and timed to coincide with the 70th anniversary of the signing of the
Universal Declaration of Human Rights, had an even more powerful effect. First, the Office of the UN High Commissioner for Human
Rights’ Regional Office for Central Asia supported the exhibition, and
we highly appreciate this partnership. Secondly, the show dealt with
the events of 2018, notorious not only for the internet blockages, closing of media, the murder of Olympic champion Denis Ten, but also
for vibrant civic initiatives. The exhibition project was also a success.
So much so that the exhibition ended up “on tour” in Astana. However,
the viewers from the capital saw an extended version — the exhibition
included several works from 2017, which had probably become even
more relevant in 2018, as well as artworks by bright young artists
from Astana. The last show in the catalogue underwent the heaviest

Soros Foundation–Kazakhstan

transformation. It was technically challenging amid another wave of
youth protest sentiment, tightening censorship, and the global pandemic. However, it accurately reflected what we have all witnessed
and experienced in 2020.
Accompanying essays by a political scientist, a human rights activist,
and an art critic published along with the art reproductions attach an
exceptional value to the catalogue. We thank all those involved in the
work on the catalogue. We hope it will be useful not only to the artistic life of the country but also play a crucial educational role.
We are grateful to every reader who will contribute to the dissemination and reflection on the importance of the idea of rights and freedoms in Kazakhstan.
Aida Aidarkulova,
Chair of Executive Council,
Soros Foundation–Kazakhstan
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Dear friends,

Artmeken
Gallery

We are pleased to welcome the readers of our catalogue of the series
of exhibitions on human rights in Kazakhstan that Artmeken Gallery
held from 2017 to 2020 in partnership with the Soros Foundation–
Kazakhstan.
This catalogue chronicles the recent history of the country through
the eyes of contemporary artists. The preparation of each exhibition
in these years was not only a challenge for the gallery team, but also
a wonderful time of collaboration with talented artists, thoughtful and
caring viewers, and like-minded people.
We thank all the artists, as well as the permanent curator of the series of exhibitions on human rights in Kazakhstan, our dear friend,
Valeria Ibraeva.
We thank our long-standing partner, the Soros Foundation–Kazakh
stan. We express our gratitude to Aida Aidarkulova, Anton Artemiev,
Ainel Kainazarova and to coordinators of the foundation Aliya Sharipbaeva, Saule Mamaeva, Aizhan Oshakbaeva.
With the support of the UN Human Rights Office, we were able to hold
the “Bad Jokes” exhibitions both in Almaty and Astana in 2018 and 2019.
We thank the head of the UN Human Rights Regional Office for Central
Asia Ryszard Komenda and Rustam Kypshakbaev. We also thank our
friends in what was formerly Astana: Aigul Ibraeva, Aigerim Mazhitkhan, and Syrlybek Bekbotaev.
We thank our team, Assel Sabieva, Bakhtiyar Baitakov, Almat Izbaska
nov, and all the gallery’s friends who support us.
Gaukhar Satpayeva, Gulmira Pazilova,
Co-founders, Artmeken Gallery

Artmeken Gallery

• «Адам құқықтары: Көк түстің елу реңкі»
көрмесінің экспозициясы. 2020. Алматы

• Экспозиция выставки «Права человека:
Пятьдесят оттенков голубого». 2020.
Алматы

• Exposition of “Human Rights: Fifty Shades
of Blue.” 2020. Almaty
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Өнер және адам құқықтары
Бір көрме жобасының шежіресі
Валерия Ибраева

Мәселенің тарихы
Алматы, 1997–1998
2017 жылдың соңында Алматыдағы Artmeken шағын галереясында
Сорос-Қазақстан қорының демеушілігімен ұйымдастырылған «Адам
құқықтары: Жиырма көктем, жиырма күз» атты көрме өтті. Көрменің
атауының өзі бұл тақырыптың Қазақстан өнерінде өзіндік қызықты
тарихы бар екенін айтады.
1997 және 1998 жылдары, сол Сорос қоры мен Сорос–Алматы заманауи
өнер орталығының бастамасымен «Адам құқықтары: Terra incognita»
және «Адам құқықтары: Екінші тынысы» атты көрмелер ұйымдас
тырылды. Бұл сол кезең үшін кенет әрі күтпеген оқиға болған еді.
Біздің Адам құқықтары декларациясы туралы еш түсінігіміз болмады,
оның үстіне, біз бірде-бір басылымын таба алмадық. Бізге Мәскеудегі
ЮНЕСКО қызметкерлері кітаптың парақтарын алдын ала жыртып алып,
факс арқылы жіберіп көмектесті. Екі көрме де кедейлік пен аштық
мәселелеріне — сол кездегі өзекті мәселелерге баса назар аударды,
алайда бұл құбылыстардың себептері мен байланыстарына қатты мән
беріп талдаған жоқ. Соған қарамастан, суретшілер әлемдік қауымдас
тыққа түсінікті туындылар жаза білді, кейінірек олар ең беделді көрмелер мен форумдарда көрсетілді. Мысалы, Сергей Масловтың «Бұрын
ғы КСРО азаматтарына арналған жан сақтау нұсқаулығы» 2005 жылғы
Венеция биенналесінде көрермен назарына ұсынылды. «Terra incog
nita» көрмесінің маңызды арт-нысандарының бірі — Венеция биен
налесінде екі рет, яғни 2008 және 2017 жылдары қойылған Елена мен
Виктор Воробьевтардың «Ұйқыдағы суретші» инсталляциясы болды.
Көрменің «Terra incognita» деген атауы, шын мәнінде, мазмұнына
сәйкес пайда болды — туындылардың көпшілігінде жабық кітап көрсетіліп, оның мұқабасында «Адам құқықтарының декларациясы»
деген жазу болған еді. Бұл «көшпелі сюжет» қарапайым шындықтың
бетін ашып берді: әдетте қоғамның көзі болып саналатын суретшілер
де басқалар сияқты бұл экспозицияның тақырыбынан мүлде хабарсыз болып шықты.
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• Юлия Сорокина. Ас әкелінді... 1997. «Terra
incognita» көрмесіндегі инсталляция

• Юлия Сорокина. Кушать подано... 1997.

Инсталляция на выставке «Terra incognita»

1998 жылғы «Адам құқықтары: Екінші тынысы» көрмесі, Е. Воробьеваның естелігі бойынша, операға ұқсады: «Көрменің құрылымы жабайы
музыкалық шоуды елестетті — көшеде үрмелі аспаптар оркестрі өнер
көрсетсе, көрменің ішін баян ұстаған шын зағип музыканттар кезіп
жүрді, залдың ішінде — қаңғыбастардың тұлыптары, кішкентай аққу
лар биінің ырғағымен көрермендер тым үлкен үстелге қарай жүгірді
(үстінде қара және қызыл уылдырық, үстелдің бір шетіне — „Нұр“,
екінші шетіне „Сұлтан“ деген шарап қойылған). Көрменің шарықтау
шегі ретінде „Адам құқықтары декларациясы“ деген жазуы бар
кітап бейнесінде жасалған торт әкелінді, ал балконда италиялыққа
ұқсайтын бұйра шашты, ақ костюм киген бозбала ария айтып, жоға
рыдан төменге, адамдардың үстіне Сергей Масловтың „КСРО‑ның
бұрынғы азаматтарына арналған жан сақтау нұсқаулары“ атты
парақтарды лақтырумен болды. Иә, айта берсе көп нәрсе болды...

• Yulia Sorokina. The meal is served... 1997.
Installation, “Terra Incognita” exhibition
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• Елена мен Виктор Воробьевтар. «Адам
құқықтары: Екінші тынысы» көрмесіне
шақыру билеті (бет жағы). 1998

• Елена и Виктор Воробьевы. Пригласитель
ный билет на выставку «Права человека:
Второе дыхание» (лицевая сторона). 1998

• Yelena Vorobyeva and Victor Vorobyev.
Invitation card (front). Human Rights:
A Second Wind. 1998

Шынымды айтсам, осы бейбастақтық кезінде өзімді бір Феллини
сияқты сезіндім))) Дегенмен ол тоқсаныншы жылдар...»
Ұйымдастырушылар мен экспоненттердің басындағы былық пен
әбігерлік сезімін сезгендей, журналистер бұл көрмеге «қасиетті
аптадағы шайтанның асы» деген айдар тақты, бірақ олар да суретшілермен бірге 1990 жылдардың басты кейіпкері — бейберекеттік,
кедейлік пен аштық деген шешімге келді.
Содан бері жиырма жыл өтті, аштық мәселесі шешілгенмен, басқа
мәселелер пайда болды...

Валерия Ибраева. Өнер және адам құқықтары
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«Адам құқықтары: Жиырма көктем, жиырма күз»
Artmeken галереясы, Алматы, 2017
Елена мен Виктор Воробьевтар — жиырма жылдан бері танымал, атақты әлем суретшілері, са
лиқалы адамдар. Олардың «Ұйқыдағы суретші»
туындысы 2017 жылы Венеция биенналесінде жа
рық көрсе, дәл сол кезде Қазақстанда, «Жиырма
көктем, жиырма күз» көрмесінде біздің даңқты
құқық қорғау органдарындағы сыбайлас жемқорлық пен олардың бихевиоризміне арналған
«Мент-арт» туындысы көрермен назарына ұсы
нылды. Шығарманың тарихы мен дүниеге келуі —
Қазақстан мен Қырғызстан шекарасынан өтіп
бара жатқан суретшілерден пара алғаннан соң,
суретшілердің машинасына қажетті «KZ» белгісін
өзі жазып, терезесіне мұқият жапсырып берген
қырғыз милиционерінің аяқ асты әрекеті. Автор
ларға полицейдің қарапайым өнер туындымына
композициялық нүкте қоя отырып, коллажды алтын жалатылған сәнді жақтауға салу ғана қалды.
Тағы бір танымал суретші, «Terra incognita» көр
месінің мүшесі Ербосын Мелдібеков 2003 жылы
«Пастан-2» бейнематериалын көрмеге ұсынды.
Бұл туынды, өкінішке орай, жиырма жыл өтсе де
өзектілігін жоғалтқан жоқ. Бұл өте қарапайым
видео, мұнда басына тақия киген ер адамды бе
тінен шапалақпен ұрып, қорлайтын неше түрлі
сөз айтып жатса да, ол еш қарсылықсыз зорлық-зомбылық әрекеттеріне бағынып тұра береді. Шынын айтқанда, «Жиырма көктем,
жиырма күз» көрмесі полицияның заңсыз әрекеттеріне арналған
көрме болып шықты.
Суретшілер арасындағы тағы бір ерлі-зайыпты жұп Сәуле Сүлей
менова мен Қуаныш Базарғалиевтің ұзақ та жемісті шығарма
шылығы да Қазақстанда қалыптасқан жағдайды аналитикалық
тұрғыдан түсінуге арналған. Десе де олар бұл жағдайға әртүрлі
жауап қатады, олардың әрқайсысы біздің қоғамдағы ахуалға түрлі
аспектілер тұрғысынан қарайды. Сәулені әрқашан нақты адам
дар, олардың өмірлері мен тағдырлары — тіпті полицейлер де
қызықтырады («Халыққа қызмет көрсету орталығы. Тіркеу», 2017).
Ал Қуаныш неғұрлым символикалық тұрғыда, мемлекеттік идеология мен ЛГБТ мәселелерінің ортақ және жалпы тұстарын бірге
қарастырғанды ұнатады («Сізге батырлар керек пе? Менде бар!»,
2015).

• «Terra incognita» көрме ка
талогының мұқабасы. 1997

• Обложка каталога выстав
ки «Terra incognita». 1997

• Terra Incognita. Catalogue
cover. 1997
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• «Адам құқықтары: Жиырма көктем,

жиырма күз» көрмесінің экспозициясы.
2017. Алматы

• Экспозиция выставки «Права человека:
Двадцать лет спустя». 2017. Алматы

• Exposition of “Human Rights: Twenty
Years Later.” 2017. Almaty

Владимир Третьяков екі фототоптама ұсынады, оларды не деректі,
не қойылымды фотосуретке жатқыза алмайсыз. 2011 жылғы «Жаңа
өзен» — жұмысшылар мен полиция арасындағы қақтығыстардың
салдары туралы әңгіме. Оның үзік-үзіктігі, жұлымданған ырғағы
және ауқымды кеңістігі жалпыға ортақ құлазу мен абдырау сезімін
тудырады. «Ессіз ғашық...» (2017) топтамасы — ақыл-ойында кемістігі бар жандардың отбасылық және ерлі-зайыптылар қатынасына деген құқығы жайлы, біздің қоғамымызда олар әлі күнге дейін үлкен
қиындықпен қабылданады.
Көрмеге қатысушы жас суретшілер көбінесе көрменің «Жиырма
көктем, жиырма күз» екенін ескере бермейді. Оларды шынайы
толғандыратын мәселе — көрме атауының бірінші бөлігі — адам
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құқықтары мен олардың орындалмауы, соңғысына олар үзілді-
кесілді төзімсіздік білдіріп отыр. Виктория Ли «Ұят» (2017) топтама
сына арнап жалғызбасты аналарды түсіреді, Зоя Фалькова әйгілі
Everlast компаниясының әйел денесі түрінде тігілген бокс тұлыбын
ұрып көруді ұсынады — шығарма «Evermust» («Әрдайым борышты»,
2017) деп аталады. Сүйінбике Сүлейменова түнгі клубтардағы ви
джеинг бейнематериалдарын ұсынады, оның туындысында түнгі
клубқа би ырғақтары мен бейнелердін аясында сейілуге я билеуге
келген жастарға кенет үлкен экраннан әйелдерге қатысты зорлық-
зомбылық көріністері бар жаңалық көрсетіледі. Көпшілікке мәлім
карикатурашы Мұрат Ділманов Қазақстандағы сөз бостандығы та
қырыбына әжуалар ұсынса, өнерде алғашқы қадамын жасап жүрсе
де, өте ақылды Арман Саин өзінің «Тұтынушының құқықтарына
қарсы адам» (2017) шығармасында жеке меншік құқығы аға буын
үшін әлі де жат екенін сөз етеді. Нәзік те талғампаз Сәуле Дүйсенбина қоғамдық бақылау мен контрасты күшейтуді ұсынады, тіпті
үйде де тым босаңсымау үшін ол интерьерді безендіруге арналған
декоративті оюлы тұсқағаздар ойлап тапқан («Wallpaper ornaments»
топтамасы, 2015). Мария Вильковиская мен Руфь Женрбекова, кері
сінше, өздерінің аудио инсталляциясы арқылы ғажайыпстан еліне
шақырады, онда барлығының барғысы келеді, бірақ, жүріп-тұру ер
кіндігінен айыру шарты негізінде («Адам еместер құқықтары жөнін
дегі комитет: Тыңда!», 2017).
Біздің жастарымыз Адам құқықтары жөніндегі декларацияның
барлық бабын жатқа айтып бере ала ма, белгісіз, бірақ олар назар
аударып отырған Қазақстандағы мәселелер ауқымы мен адамдық
қадір-қасиетке деген сұраныстың артып келе жатқандығы даусыз.
Суретші оянды.

«Дарақы әзілдер»
Алматы — Астана — Венеция. 2018–2019
Бұл көрме 2018 жылдың желтоқсан айында Алматы қаласында
зор табыспен өтті. БҰҰ мен Сорос қорының бастамасымен және
де Artmeken мен Platforma project room галереяларының бірлесе
атқарған жұмысының нәтижесінде ол кеңейтіліп, толықтырылып,
Астанада, яғни жуырда жаңа атауға ие болған республика астанасы
Нұр-Сұлтанда көрермен назарына ұсынылды.
Қазақстанда 2018 жыл бірнеше қайғылы оқиғаға байланысты
бұрқ еткен қуатты азаматтық толқуларға толы болды. «Ішкі істер
министрлігінің реформасын талап етеміз», «Көкжайлауды қорға
йық» деген ұрандармен басталған әлеуметтік қозғалыстар билік
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әрекетінің (немесе әрекетсіздігінің) өз денсаулығы мен өміріне тікелей қауіп төндіретініне көзі жеткен азаматтардың басын біріктірді.
Мемлекеттің іс-әрекеттерімен келіспейтін адамдардың өз көзқарастарын білдіру мүмкіндігін шектеуге ұмтылысы Ионесконың өзін
таң қалдыратын мағынасыздық шараларға ұласады. Интернетті
бұғаттау, көгілдір шарларға тыйым салу, бұқаралық ақпарат құралдарын себепсіз сотқа тарту, полицияның формасын ауыстырумен
шектелген ішкі істер министрлігінің «реформасы», тапа-тал түсте
өлтірілген олимпиада жүлдегері Денис Тенді «Қоғамдық тәртіпті
сақтауға сіңірген еңбегі үшін» медалімен марапаттау сияқты ерсі
іс-шаралар қоғам тарапынан қорлаумен астасып жатқан дарақы
әзіл ретінде қабылданды.
2017 жылдың желтоқсан айында өткен «Адам құқықтары: Жиырма
көктем, жиырма күз» көрмесі өнер адамдарының өздерін қоғам
өмірінен алшақ санамайтынын, керісінше, адам құқықтарының тап
талуын немесе бұрмалануын байқап, оларды қорытындылап, елде
болып жатқан жағдайларды жіті бақылап отыратынын көрсетті.
2018 жылғы адам құқықтарының Жалпыға бірдей декларациясына
қол қойылуының 70 жылдығына орай ашылған көрме бұрынғы
лардан да өзектірек болып шықты — суретшілер бір-бірімен ақыл
даспай-ақ, Қазақстандағы еркіндік пен бостандық негіздерінің
тапталуына байланысты болған белгілі бір оқиғаларды мысқыл мен
келеке арқылы бейнелейтін туындыларын ұсынды.
Коллаж жасаудың шебері Павел Овчинников өзінің түрлі поли
графиялық материалдар қиындыларынан құралған түрлі-түсті
күрделі туындысында электрондық, әлеуметтік желілер мен бай
ланыстардан тұратын әлемнің қаншалықты мазасыз да шулы және
де сөзшең екенін ашық бейнелейді. Бірақ сол әлемнің ортасында
толық үнсіздікке бүккен жалғыз алаң — Қазақстан, өйткені интер
нетті еш хабарландырусыз бұғаттай салу біздің елімізде әжептәуір
жиілікпен жүзеге асырылып отырады («Атаусыз», 2018). Сондық
тан, Бақыт Бүбіқанова өзінің «Том мен Джерри» (2018) атты бей
неролигінде бақылаушының көзінен жасырынып, тышқанның
ініне кіріп алып, өзінің ұялы телефонын, яғни жалғыз ақпарат кө
зін қолымен де, денесімен де жауып, қорғауға тырысады. Ерден
Зікібай («Адас», 2018) және Сәуле Дүйсенбина («There is always
hope», 2018) өз шығармаларында балалар туралы баяндайды, олар
ға деген қарым-қатынастың әрқилы қырына тоқталады — тікелей
қатыгездіктен қарапайым, бірақ түсініксіз ойыншық ұстауға тыйым
салуға дейін қарастырады. Осылайша Сәуле Дүйсенбина жақында
Сотбис аукционында үлкен жанжалмен сатылған Бэнксидің әйгілі
туындысын дәлме-дәл қайталап, тек ондағы бір детальді ғана өз
гертеді, яғни әуе шарының қызыл түсін тыйым салынған көк түс
пен ауыстырады. Балаларға қатысты зорлық-зомбылық мәселесі
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• «Дарақы әзілдер» көрмесінің экспозиция
сы. 2018. Алматы

• Экспозиция выставки «Дурные шутки».
2018. Алматы

ересектердің балалардың да, өздерінің де құқықтары үшін араша
түсуге тырысқан сәтінде шырқау шегіне жетеді. Нұрбол Нұрахметтің «Шоқжұлдыз» (2018) атты көркем туындысында биік тұғырға ор
натылған Абай ескерткіші жоғарыдан Алматының картасына шолу
жасайды; картадағы шоқжұлдыз сияқты көрсетілген жылтылдаған
нүктелер — «рұқсат етілмеген» митингтер өтетін жерлер. Елена
мен Виктор Воробьевтар өздерінің көркем шығармасында («Вин
таж», 2018) позицияларды, дәлірек айтсақ, көшеге шыққан белсенді
лерді қуалаумен айналысатын полиция қызметкерлерінің кеңістіктегі әртүрлі позициясын бейнелейді. Олардың біресе топ-топ
болып жиналып, біресе сап құрып ескі қызыл жамылғымен, яғни
қарсыласқан шүберекпен күресіп жүргенін бейнелейді. Дүйсен
бина сияқты, бұл суретшілер де полиция қызметкерлерінің ойсыз,
дүлей бұйрыққа бағыну сәтін мысқылмен суреттейді: полицияға

• Exposition of “Bad Jokes.” 2018. Almaty
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• «Дарақы әзілдер» көрмесінің экспозиция
сы. 2019. Астана

• Экспозиция выставки «Дурные шутки».
2019. Астана

• Exposition of “Bad Jokes.” 2019. Astana

кімнің қолын бұрап ұстап алу маңызды емес — адам ба, көрпе ме,
әуе шары ма, бәрібір. Ең бастысы, ұстап алу, тыйым салу, тартып
алу. Айтпақшы, осы графикалық топтаманың бір нұсқасы Дубай
дағы көркемөнер жәрмеңкесінде үлкен сұранысқа ие болып, араб
тардың өнерсүйер қауымы бәрін дерлік сатып алды. Белсенділерді
қуып жүрген полиция қызметкері тақырыбын жалғастыра келе,
Зоя Фалькова ежелгі гректердің ваза өрнектеу өнерін пародияға
айналдырады. Феминистік қозғалыстың белсенді мүшесі ретінде
Зоя Фалькова ежелгі грек спортының ерлер әлеміне «басқыншы
лық» жасап, өз туындысын «Өзі кінәлі» (2018) деп атайды. Яғни,
әйелдерге қарсы кез келген отбасындағы күш көрсету, зорлық-зом
былық тақырыбын талқылаудың соңында айтылатын классикалық
тіркесті атау етіп алады. Осы жағдайлардың бәрінен шығудың төте
жолын Рәшид Нұрекеев өзінің «Желдің ық жағы. Атқазық» (2018)

Валерия Ибраева. Өнер және адам құқықтары

деп аталатын шығармасында ұсынады, яғни ол малды иіріп ұстауға
арналған көшпенділердің дәстүрлі құрылғысын қолданады. Метафора бірден көзге ұрады.
Ербосын Мелдібеков «кісенделген» адам тақырыбын одан әрі өрбіте түседі, өзінің жаңа туындысында ол таспен бастырылған немесе
мойнына дейін топырақпен көмілген адамдардың көне фотоларын
қолданады. Бұл топтама озбырлық пен зорлық-зомбылық табиғатын зерттеуге арналды және «Пол Пот» (2000–2001) деп аталды.
Жуырда көрші Өзбекстаннан келген соңғы ақпараттар бойынша,
мақта теру науқанында берілген жоспарды орындай алмаған ша
руаларды азаптап қинау деректері жайлы тың мәліметтер суретші
ге ескі топтамаларды еске түсіріп, оны жаңа деректі материалдар
мен толықтырып, қайта жалғастыруға итермеледі («Басқыншылық»,
2018). Астаналық суретші Мансұр Смағамбетовтің көрмеге ұсынған
мүсіні де көрмеде жиі кездесетін шабытты атауға ие. Оның «Жетіс
тік» (2018) атты туындысы — су бөшкелерінен құрастырылған ұшақ
тар эскадрильясы. Шығармаға жазылған аннотацияда суретші ауыл
балаларының өз отбасына көмектесу үшін құбырдан үнемі су тасуға
мәжбүр болғандықтан, сабақ оқуға уақыт жетпейтінін көрсетеді.
Су бөшкелерінен жасалған ұшақтар — суретшінің балаларды қара
жұмыстан босатып, оларға білім алу мүмкіндігін беру туралы ке
кесінді ұсынысы. Бұл ұсыныс, әрине, жақында өткен «Болашақтың
энергиясы» атты Экспо көрмесінің аясында өте әсерлі көрінеді.
2019 жылы алматылық суретшілер мен өз жерлесі М. Смағамбетов
тің эстафетасын астаналық суретші Әйгерім Мәжітхан («Транссібір
экспрессі» инсталляциясы және «Қаралы сұлулар», 2019) жалғастырып, Қазақстандағы жастар мен әйелдер мәселесіне назар аударды.
Аружан Жұмабек өзінің («Фрагменттер», 2019) плакаттар топта
масында Адам құқықтары декларациясының баптарына тікелей
иллюстрациялар салады. Суретші Сәуле Малиева «Аксиома» (2019)
атты көркем суретінде адамға деген бюрократиялық, рақымсыз
қарым-қатынасты айнытпай бейнелейді.
Екі көрме де баспасөзде кең талқыланып, аса үлкен кедергілерсіз
өтті деуге болады, тек бір бейтаныс көрерменнің ЛГБТ құқықтарына
арналған жобалар үшін көрмені ойрандамақ болған қоқан-лоққысы
ғана көңілге сәл қаяу түсірді.
Көрмеден небәрі алты ай өткеннен кейін Қазақстандағы ғана емес,
сонымен қатар халықаралық деңгейдегі өнерсүйер қауым Қазақ
станның мәдениет министрлігі өзі шақырған ұйымдастырушы
Надим Самман дайындаған бірінші павильонын қаржыландыру
жөніндегі міндеттемелерін орындаудан еш қымсынбастан бас тарт
қанына таң қалды. Тәуелсіздік алғаннан кейін отыз жылға жуық
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уақыт өткен соң, алғаш рет өзінің ұлттық павильонына қол жеткізу
үміті тас-талқан болған еліміздің өнерсүйер қауымы үшін бұл қатты
соққы болды: барлық келісім-шарт, келіссөздер аясындағы төрт жас
суретшінің арт-жобаларының қызу дайындығы кезінде министрліктің қаржыландырудан бас тартуы наурыз айының ортасында, яғни
Лондондағы венеция жобасының баспасөз конференциясы өтер алдында ғана аян болды. Мемлекеттің кезекті бір дарақы әзілі елдің
өнерсүйер қауымын ғана емес, жалпы жұртшылықты, оның ішінде
халықаралық қауымдастықты қатты ашуландырды.
Сондықтан 2019 жылғы Венеция биенналесінде Artmeken галереясы
«Wanted Pavilion: Bad Jokes» атты онлайн көрмесін ұсынды. Онда
Қазақстан суретшілерінің бір Құдайдың құзырындағы еліміздегі
адам, суретші, жетекші құқықтарын қорғау жағдайын зерттеу жұ
мыстары тағы бір сараланды.
Суретшілер де әзілдейді.

«Адам құқықтары: Көк түстің елу реңкі»
Artmeken галереясы, Алматы, 2020
Бірде шетелдік қонақтарды Алматы қаласының тарихи мұражайына
ертіп әкелгенде, ондағы гидтің сөзіне таң қалдым: «Біздің Қазақ
станның мемлекеттік жалауы көгілдір түсті, — деді де, ойын әсерлі
аяқтамақ ниетпен, — Жақсы мағынада», — деді. Жастар, мүмкін,
КСРО-да ЛГБТ өкілдерін не себеппен «көгілдірлер» деп атағанын
білмейтін шығар, сондықтан олар бұл түсініксіз әзілді мүлдем түсінбейді. Соған қарамастан, Қазақстан туының түсін, 1991 жылы қа
былданған ресми реңкіне қоса, тәуелсіздіктің отызыншы жылында
журналистер, саясаттанушылар, суретшілер басқа да көптеген және
де «жаман мағынада» да түсіндіруге тырысады. Кеңес өкіметінің
ақиқатқа деген монополиясы елдің саяси, экономикалық және мәдени өмірінің өзгеруіне байланысты біртіндеп пайда бола бастаған
әрі дамып келе жатқан әртүрлі дискурстармен алмастырылды.
2019 жыл «Оян, Қазақстан» деп аталатын жастар қозғалысының
дүниеге келуімен тарихта қалады. Олардың алғашқы көше акция
ларының бірі — Алматыдағы марафон кезінде «Шындықтан қашып
құтыла алмайсың» деген жазуы бар баннерді көрнекті жерге ілу
еді. Жас фотосуретші Тамина Оспанова белсенділерді жүгіріп бара
жатқан марафоншылардың фонында суретке түсіріп алды, олар
мәреге асығып бара жатқандықтан, басты магистральдан тармақ
талып, басқа жаққа көтеріліп бара жатқан баспалдаққа назар ау
дармайды. Шынында, көше белсенділігі мен оның деректері осы
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• «Адам құқықтары: Көк түстің елу реңкі»
көрмесінің экспозициясы. 2020. Алматы

• Экспозиция выставки «Права человека:
Пятьдесят оттенков голубого». 2020.
Алматы

фотосуреттен басталды. Әрине, жастар ұсталып, сотталып, айыппұл
салынып, он бес тәулікке қамалды. Оны қойып, әлеуметтік тәжі
рибе жасамақ болып, алаңға таза ватман қағазының ақ парағын
алып шыққан жігіт те сотталды. Тіпті ел конституциясынан алынған
дәйексөз жазылған баннерді автомобиль көпіріне іліп қойған су
ретші Роман Захаров та істі болды. Жастардың осындай шығарма
шылығы аясында журналист Светлана Глушкованың бұрын түсірген
фотосуреті жасындай жарқырады: Назарбаевтың ресми фотосурет
терімен толық желімденген жер үй. Қала әкімшілігі үйін бұзуға ше
шім қабылдаған әйел осындай батыл, бірақ даналықпен табылған
ақылға жүгінді. Үйді, әлбетте, қиратты, бірақ халық өнері мәңгілікке
жолдама алды.
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Көше акцияларына қоса, феминистік дискурс та жандана бастады.
Бұл тақырыпты терең әрі дәйекті түрде дамыта алатын суретшілер
пайда болды. Солардың бірі, бәлкім, ең алғашқысы — Зоя Фалькова,
адам құқықтары тақырыбына өткен көрмелердің тұрақты мүшесі
және 1990 жылдардағы барлық көрмелерге қатысушы. Оның, ас
үйдің, ыдыс жуғыш мен пештің үстіндегі кафель «алжапқышының»
белгісі іспетті «көгерген» керамикалық плиткасы — өте мағыналы
әйел бейнесі. Ал сынса да, ұрылса да, бірсарынды тұрмыс жұмыс
тарына және зорлық-зомбылыққа төзімді әйелді бейнелейтін ас үй
машинасы да символдық мінге ие. Бұл мүсін тоғышар сұлулыққа
құмарлардың қызығушылығын тудыруы екіталай, бірақ оның еш
кімге ұқсамайтын өзіндік ерекшелігі мен метафорасы күмән тудыр
майды. Әсел Кенжетаева да феминистік дискурс бағытында көп
жұмыс істейді. Акварель мен гуашь бояуларын сән журналдарынан
алынған суреттердің стиліне келтіріп, ол жалаңаш тәнді дәстүрлі
киімдер мен пәренженің астына асқан шеберлікпен жасырады.
Әділетсіз екіжүзді қоғамда суретшілер көбінесе Эзоп тіліне жүгінуге
мәжбүр болады — Роман Захаров корей тілін үйрену барысында
күнделік жүргізеді, онда ол белгілі бір сөздерді бейнелейтін заттарды ғана емес, сондай-ақ, күнделікті оқиғаларды — белсенділердің
тұтқындалуын, түрмедегі эпизодтарды, полицияның озбырлығын
суреттеп отырады.
Ашық түрде тікелей мәлімдемелер тек тәжірибелі, шыңдалған
көркемсурет шеберлерінің ғана қолынан келеді — ерлі-зайыпты
Е. мен В. Воробьевтар, М. Ділманов пен С. Атабековтың еңбекте
ріндегі күштік құрылымдар мен мемлекеттік үгіт-насихат әдісімен
басқару жолдарын мысқылдау әдістері біздің тудың өте жаман
мағынада да көгілдір болатындығын көрсетеді.
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Искусство и права человека
Хроники одного выставочного проекта
Валерия Ибраева

История вопроса
Алматы, 1997–1998
В конце 2017 года в маленькой алматинской галерее Artmeken
прошла выставка «Права человека: Двадцать лет спустя», организованная с помощью Фонда Сорос-Казахстан. Название говорило
о том, что эта тема в искусстве Казахстана имеет свою, довольно
интересную, историю.
В 1997 и в 1998 годах, также по инициативе Фонда Сороса и Центра современного искусства Сороса–Алматы, состоялись выставки
«Права человека: Terra incognita» и «Права человека: Второе дыхание». Это были довольно спонтанные и весьма неожиданные события для того времени. Мы не имели никакого понятия о Декларации
прав человека, мало того, не могли найти ни одного ее издания.
Помогли сотрудники ЮНЕСКО, переславшие книгу из Москвы факсом, предварительно разобрав ее по листику. Обе выставки говорили больше о нищете и голоде — животрепещущих на тот момент
проблемах, но связи с причинами этих явлений не анализировали.
Тем не менее художникам удалось создать работы, понятные и мировому сообществу, много позже выставлявшиеся на самых престижных выставках и форумах, как например «Инструкции по выживанию для граждан бывшего СССР» Сергея Маслова, показанная
на Венецианской биеннале 2005 года. Одним из значимых объектов
«Terra incognita» была инсталляция Елены и Виктора Воробьевых
«Художник спит», экспонировавшаяся на биеннале в Венеции дважды — в 2008 и в 2017 годах.
Название выставки «Terra incognita» было подсказано, собственно,
ее содержанием — в большинстве работ фигурировала закрытая
книга, на обложке которой значилось: «Декларация прав человека».
Этот «бродячий сюжет» выявил простую истину — художники, как
и общество, камертоном которого они являются, имеют самое туманное представление о тематике экспозиции.
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• Елена мен Виктор Воробьевтар. Ұйқыдағы
суретші. 1996. «Terra incognita» көрмесін
дегі инсталляция

• Елена и Виктор Воробьевы. Художник спит.
1996. Инсталляция на выставке «Terra
incognita»

Выставка 1998 года «Второе дыхание», по воспоминаниям Е. Воробье
вой, была похожа на оперу: «Она была построена как дикое музыкальное шоу — на улице духовой оркестр, по экспозиции бродят
настоящие слепые музыканты с баяном, чучела бомжей по залу,
под звуки танца маленьких лебедей народ рванул к гигантскому
столу (черная и красная икра, на одном конце стола стоит вино
„Нур“, на другом — „Султан“), и, как апофеоз, вносят торт в виде
книги с надписью „Декларация прав человека“, а на балконе стоит
юноша итальянского типа, с кудрями, в белом костюме, и поет арию,
и швыряет сверху в народ листовки „Инструкций по выживанию
для бывших граждан СССР“ Сергея Маслова. И много чего всякого
там было... Честное слово, чувствовала себя Феллини, когда творился весь этот беспредел))) Девяностые есть девяностые...»

• Yelena Vorobyeva and Victor Vorobyev.
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The Artist is Asleep. 1996. “Terra Incognita”
exhibition
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Журналисты, словно почувствовав безумие и полную кашу в головах организаторов и экспонентов, обозвали выставку «сатанинской трапезой на страстной неделе», но вместе с художниками
тем не менее также зафиксировали главную проблему 1990‑х —
хаос, нищету и голод.
С тех пор прошло двадцать лет, проблема голода вроде решена,
но остались и появились другие проблемы...

«Права человека: Двадцать лет спустя»
Галерея Artmeken, Алматы, 2017
Елена и Виктор Воробьевы через двадцать лет — уже признанные
международные художники, солидные люди, чья работа «Художник спит» демонстрируется на биеннале в Венеции 2017 года.
В это же самое время они показывают в Казахстане, на выставке
«Двадцать лет спустя», работу «Мент-арт», посвященную коррупции и бихевиоризму наших славных правоохранительных органов.
История работы, как и исполнение — спонтанный жест кыргызского милиционера, взявшего взятку за пересечение границы
между Казахстаном и Кыргызстаном, но заботливо приклеившего
скотчем на автомобиль художников необходимый знак «KZ». Авто
рам оставалось взять коллаж в шикарную золотую раму, придав
неприхотливому жесту полицая композиционную законченность.
Другой звездный художник — и участник «Terra incognita» — Ербо
сын Мельдибеков экспонирует видеоработу «Пастан-2» 2003 года,
которая, к сожалению, не утеряла своей актуальности и сейчас,
двадцать лет спустя. Это очень нехитрое видео, где человека в тюбетейке хлещут по щекам и он покорно подчиняется насильственным действиям, нимало не сопротивляясь. Собственно говоря,
выставка «Двадцать лет спустя» в большей степени получилась
выставкой о милицейском беспределе.
Долгий и плодотворный творческий путь другой супружеской
пары художников, Сауле Сулейменовой и Куаныша Базаргалиева,
также привел их к аналитическому осмыслению казахстанской
ситуации — каждый из них реагирует на нее по-разному, рассмат
ривая различные аспекты состояния нашего общества. Так, Сауле
всегда интересовали реальные люди, конкретные жизни и судьбы — даже полицейские («ЦОН. Регистрация», 2017). Куаныш же
работает в более символическом ключе, обобщая и объединяя
проблемы государственной идеологии и ЛГБТ («Вы хотите батыров? Их есть у меня!», 2015).
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• Елена мен Виктор Воробьевтар. «Адам
құқықтары: Екінші тынысы» көрмесіне
шақыру билеті (арты). 1998

• Елена и Виктор Воробьевы. Пригласи

тельный билет на выставку «Права чело
века: Второе дыхание» (оборот). 1998

Владимир Третьяков показывает два фотоцикла, которые не отне
сешь ни к документальной, ни к постановочной фотографии. «Жана
озен» 2011 года — это рассказ о последствиях столкновений рабочих
с полицией. Его фрагментарность, рваный ритм и большие прост
ранства создают ощущение всеобщего опустошения и растерянности. Цикл «Без ума от...» (2017) — о людях с ментальными нарушениями, имеющих право на семейные и супружеские отношения,
что в нашем обществе воспринимается пока с большим трудом.
Молодые художники, участвующие в выставке, скорее всего, не учитывали, что она «Двадцать лет спустя». Их по-настоящему волнует
первая часть ее названия — права человека и их несоблюдение,

• Yelena Vorobyeva and Victor Vorobyev.

Invitation card (reverse). Human Rights:
A Second Wind. 1998
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• «Адам құқықтары: Жиырма көктем,

жиырма күз» көрмесінің экспозициясы.
2017. Алматы

• Экспозиция выставки «Права человека:
Двадцать лет спустя». 2017. Алматы

• Exposition of “Human Rights: Twenty
Years Later.” 2017. Almaty

с чем они абсолютно не намерены мириться. Виктория Ли фотографирует матерей-одиночек для цикла «Уят» (2017), Зоя Фалькова
предлагает побить боксерскую грушу известной фирмы Everlast,
сшитую в виде женского торса — работа называется «Evermust»
(«Всегда должна», 2017). Суинбике Сулейменова выставляет видео
документацию клубного виджеинга, где молодежь, пришедшая
в клуб отдохнуть и развеяться под танцевальные ритмы и образы,
неожиданно видит на экране новостные репортажи со сценами насилия над женщинами. Известный карикатурист Мурат Дильманов
иронизирует по поводу свободы слова в Казахстане, а делающий
первые шаги в искусстве, но жутко умный Арман Саин говорит о все
еще непривычном для старшего поколения праве собственности
в работе «Человек против прав потребителя» (2017). Изящная и тонкая Сауле Дюсенбина предлагает усилить постоянный контроль
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и контрастность общества, сотворив орнаментальные обои для
украшения интерьера — чтобы дома не расслабляться (серия «Wallpaper ornaments», 2015). Мария Вильковиская и Руфь Дженрбекова,
напротив, своей аудиоинсталляцией создают райскую страну, куда
все стремятся попасть, но при условии лишения свободы передвижения («Комитет по правам нечеловека: Слушай!», 2017).
Неизвестно, могут ли наши молодые процитировать все статьи
Декларации прав человека, но то, что диапазон охватываемых ими
проблем и внимание к человеческому достоинству в Казахстане
растут — бесспорный факт.
Художник проснулся.

«Дурные шутки»
Алматы — Астана — Венеция. 2018–2019
Эта выставка с грандиозным успехом прошла в Алматы в декабре
2018 года. По инициативе ООН и Фонда Сороса и совместными
усилиями двух галерей — Artmeken и Platforma project room — она,
расширенная и дополненная, экспонировалась в Астане, ныне
Нур-Султане, свежепереименованной столице республики.
2018 год в Казахстане ознаменовался мощными гражданскими
инициативами, вызванными несколькими драматическими событиями. Движения «Требуем реформу МВД», «Защитим Кок-Жайляу»
объединили людей, которые поняли, что действия (или бездействия) властей несут прямую угрозу их здоровью и даже жизням.
Стремление государства ограничить возможность выражать несогласие с его действиями принимает абсурдистские формы, которым
позавидовал бы сам Ионеско. Блокировки интернета, запреты на
голубые шарики, нелепые суды над СМИ, «реформа» МВД, выразившаяся в смене полицейской униформы, посмертное награждение убитого средь бела дня олимпийского чемпиона Дениса Тена
медалью «За вклад в охрану общественного порядка» были восприняты общественностью как дурные шутки, граничащие с издевательством.
Выставка «Права человека: Двадцать лет спустя», проведенная
в декабре 2017 года, показала: люди искусства не считают себя
оторванными от жизни общества, а, напротив, довольно остро
реагируют на ситуации, возникающие в стране, фиксируя и обобщая нарушения и искажения фундаментальных прав. Выставка
2018 года, открытая к 70‑летнему юбилею подписания Всемирной
декларации прав человека, еще более актуальна — художники,
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не сговариваясь, предоставили работы, иронически и сатирически
обыгрывающие те или иные моменты, возникшие в связи с попранием фундаментальных свобод в Казахстане.
Мастер коллажа Павел Овчинников в своем сложном цветовом
подборе вырезок из различных полиграфических материалов
показывает, насколько шумен и общителен весь мир, опутанный
электронными связями, сетями и контактами. Единственный квад
рат, подверженный тотальному молчанию — Казахстан, в котором
блокировки интернета проводятся без объявлений, но с достаточной регулярностью («Без названия», 2018). Поэтому и Бахыт Бубиканова в своем видео «Том и Джерри» (2018) пытается спрятаться
от глаз наблюдателя, залезть в мышиную нору, закрыть руками
и собственным телом мобильный телефон — источник информации. Ерден Зикибай («Адас», 2018) и Сауле Дюсенбина («There is
always hope», 2018) говорят о детях, затрагивая спектры отношения
к ним — от откровенной жестокости до простого, но малообъяснимого запрета на обыкновенную игрушку. Так, Сауле Дюсенбина
почти буквально воспроизводит известную работу Бэнкси, недавно
со скандалом проданную на Сотбис, меняя в ней единственную
небольшую деталь — изначально красный цвет воздушного шарика
у нее замещается запретным голубым. Идея насилия, применяемая к детям, доходит до своего апогея в случаях попытки взрослых
вступиться и за детские, и за свои собственные права. В живописной работе «Созвездие» (2018) Нурбола Нурахмета памятник Абаю,
воздвигнутый на постамент, обозревает с его высоты карту Алматы, на которой, как звезды, мерцают точки — места «несанкцио
нированных» митингов. Елена и Виктор Воробьевы анализируют
ситуации, а точнее позиции, в которых оказываются полицейские,
разгоняющие людей на улицах («Винтаж», 2018). Они выстраиваются то рядком, то плотной группой, пытаясь справиться с сопротивляющимся материалом — стареньким красным одеялом. Как
и Дюсенбина, художники саркастически фиксируют момент тупой
исполнительности: полицейским неважно, что именно необходимо подвергнуть «винтажу» — человека, одеяло, воздушный шарик.
Важно схватить, запретить, отобрать. Версия этого графического
цикла, кстати, пользовалась большим успехом на арт-ярмарке
в Дубае и была почти полностью раскуплена арабскими любителями искусства. Тему полицейского, гоняющегося за людьми, продолжает Зоя Фалькова в своей пародии на чернофигурную древне
греческую вазопись. Как активная деятельница фемдвижения, она
не преминула вторгнуться в мужской мир древнегреческого спорта,
назвав свою работу «Сама виновата» (2018) — классической фразой,
которой заканчиваются любые разборки на тему домашнего насилия и нападения на женщин. Выход для всех этих ситуаций предлагает Рашид Нурекеев в инсталляции «Обратная сторона ветра.
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• «Дарақы әзілдер» көрмесінің экспозиция
сы. 2018. Алматы

• Экспозиция выставки «Дурные шутки».
2018. Алматы

Коновязь» (2018), использовав старинное приспособление степняка
для удержания скота на определенном месте. Метафора очевидна.
Еще более заостряет тему «фиксированного» человека Ербосын
Мельдибеков, используя в новой работе свои старые фотографии
людей, придавленных камнями или по шею закопанных в землю.
Этот цикл был посвящен исследованиям о природе насилия и назывался «Пол Пот» (2000–2001). Пришедшая из соседнего Узбекистана свежая информация об издевательствах над крестьянами, не выполнившими план по сбору хлопка, заставила художника
вспомнить старую серию и продолжить ее новыми, на этот раз уже
документальными снимками («Вторжение», 2018). Серию пафосных названий, которых довольно много на выставке, поддерживает и скульптура художника из Астаны Мансура Смагамбетова.

• Exposition of “Bad Jokes.” 2018. Almaty
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• «Дарақы әзілдер» көрмесінің экспозиция
сы. 2019. Астана

• Экспозиция выставки «Дурные шутки».
2019. Астана

• Exposition of “Bad Jokes.” 2019. Astana

Его «Прорыв» (2018) — это целая эскадрилья самолетов, собранных
из фляг для воды. В аннотации к работе художник сетует на недостаток времени для учебы сельских детей, вынужденных постоянно
таскать воду из колонок для нужд семьи. Фляги-самолеты — ирони
ческое предложение художника облегчить труд детей и дать им
возможность учиться — особенно хорошо смотрятся на фоне недавно прошедшей Экспо под названием «Энергия будущего».
В 2019 году эстафету алматинских художников и своего земляка
М. Смагамбетова подхватили астанинские художники Айгерим
Мажитхан — инсталляции «Транссибирский экспресс» и «Красавицы в трауре» (2019), посвященные вопросам молодежи и положения женщин в Казахстане, Аружан Жумабек («Фрагменты», 2019),
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чья серия плакатов непосредственно иллюстрирует статьи Декларации прав человека, и живописец Сауле Малиева, изобретательно
зафиксировавшая на своем полотне «Аксиома» (2019) бюрократическое, бездушное отношение к человеку.
Обе выставки очень хорошо освещались прессой и прошли почти
без инцидентов, если не считать угрозы неизвестного посетителя
разгромить выставку за проекты, посвященные правам ЛГБТ.
Буквально через полгода художественное сообщество уже не только Казахстана, но и мировой сцены было потрясено наглым отказом
министерства культуры выполнить свои обязательства по финансированию первого павильона Казахстана, над которым приглашенный министерством же культуры Казахстана куратор Надим Самман работал полгода. Художественное сообщество страны, впервые
за почти тридцать лет независимости получившее надежду на свой
первый национальный павильон, было оглушено жестокой пощечиной: при всех договоренностях, переговорах, судорожной подготовке художественных проектов четырех молодых художников отказ
министерства прозвучал в середине марта, непосредственно перед
пресс-конференцией венецианского проекта в Лондоне. Очередная
дурная шутка государства возмутила не только арт-сцену страны,
но и широкую общественность, в том числе и международную.
Поэтому на биеннале в Венеции 2019 года галерея Artmeken представила онлайн-выставку «Wanted Pavilion: Bad Jokes» как продолжение исследования художниками Казахстана ситуации с правами
человека, художника, куратора в нашей богоспасаемой стране.
Художники тоже шутят.

«Права человека: Пятьдесят оттенков голубого»
Галерея Artmeken, Алматы, 2020
Однажды, приведя иностранных гостей в исторический музей Ал
маты, я была поражена словами экскурсовода: «Наш казахстанский
государственный флаг, — сказала она, — голубого цвета». И эффект
но завершила мысль: «В хорошем смысле». Молодые, наверное,
уже и не знают, что в СССР представителей ЛГБТ почему-то называли «голубыми», поэтому и не поймут этой неуклюжей шутки.
Тем не менее цвет флага Казахстана, кроме основного тона, принятого в 1991 году, сейчас, на тридцатом году независимости, трактуется журналистами, политологами, художниками уже через множество оттенков — и в плохом смысле также. Советское монопольное
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• «Адам құқықтары: Көк түстің елу реңкі»
көрмесінің экспозициясы. 2020. Алматы

• Экспозиция выставки «Права человека:
Пятьдесят оттенков голубого». 2020.
Алматы

• Exposition of “Human Rights: Fifty Shades
of Blue.” 2020. Almaty

право на истину сменилось разнообразием дискурсов, появившихся и развивавшихся постепенно, по мере изменений в политической, экономической и культурной жизни страны.
2019 год ознаменовался движением молодежи, получившим назва
ние «Оян, Казахстан». Одной из его первых уличных акций стало вывешивание баннера с надписью «От правды не убежишь»
во время проведения марафона. Молодая фотохудожница Тамина
Оспанова запечатлела дидактов на фоне бегущих марафонцев,
устремленных к финишу и не замечающих альтернативы — лестницы, ответвляющейся от главной магистрали и ведущей куда-то
вверх. Собственно, с этой фотографии и начался всплеск уличного
активизма и его документация. Конечно, молодых людей хватали,
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судили, штрафовали, сажали на пятнадцать суток. Даже парня, экспериментально вышедшего на площадь с чистым листом ватмана.
Даже художника Романа Захарова, вывесившего на автодорожном
мосту цитату из конституции страны. На этом молодежном фоне
заблистала забытая фотография, сделанная журналисткой Светланой Глушковой: дом, полностью обклеенный официальными фотографиями Назарбаева. К этому отчаянному, но гениальному жесту
прибегла женщина, дом которой подлежал сносу. Дом, конечно,
разрушили, но народное творчество осталось.
Кроме уличных акций, активизировался феминистский дискурс.
Появились художницы, глубоко и последовательно разрабатывающие эту тему. Одна из них и, наверное, самая первая — Зоя Фалькова, участница всех предыдущих выставок о правах человека,
не считая 1990‑е. Керамическая плитка как знак кухни, кафельного
«фартука» над мойкой и плитой, набрякшая синяками — достаточно
емкий образ женщины — кухонной машины, могущей вытерпеть
и поломки, и удары, и монотонный домашний труд, и домашнее же
насилие. Эта скульптура вряд ли вызовет восторги буржуазных покупательниц прекрасного, но ее оригинальность и метафоричность
не подлежат сомнению. Асель Кенжетаева также довольно много
работает в направлении феминистского дискурса. Стилизуя свои
акварели и гуаши под картинки из модных журналов, она скрывает
обнаженное тело под наворотами традиционных нарядов, включая
даже паранджу.
В лицемерном государстве художникам частенько приходится прибегать к эзопову языку — так и Роман Захаров, изучая корейский
язык, ведет дневник, в котором зарисовывает не только предметы,
иллюстрирующие те или иные слова, но и события повседневности — аресты протестантов, эпизоды в тюрьме, сцены полицейского
произвола.
Более прямые высказывания позволяют себе только матерые, закаленные станковисты — иронические наблюдения над государственной пропагандой и управлением Е. и В. Воробьевых, М. Дильманова
и С. Атабекова резко и наотмашь свидетельствуют о том, что голубым наш флаг бывает и в очень плохом смысле.
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Art and Human Rights
Chronicles of One Exhibition Project
Valeria Ibraeva

Record of Rights
Almaty, 1997–1998
At the end of 2017, a small Almaty gallery, Artmeken, hosted the exhibition “Human Rights: Twenty Years Later,” supported by the Soros
Foundation–Kazakhstan. The title suggests that this exhibition goes
way back in the art history of the country.
In 1997 and 1998, the Soros Foundation and the Soros Centre for Contemporary Art–Almaty came forward with an initiative to hold the exhibitions “Human Rights: Terra Incognita” and “Human Rights: A Second
Wind.” These were rather spontaneous and unexpected events at the
time. We had no idea what the Declaration of Human Rights was about.
We were not even able to find a single copy of it. UNESCO staff members came to our rescue and faxed us the whole book from Moscow,
photocopying it page by page. Both exhibitions were about poverty
and hunger, the pressing issues at the time, although there were no
attempts to analyse the underlying causes. Nevertheless, the artists
managed to come up with globally relatable works that later appeared
at prestigious art forums, like the work by Sergey Maslov Survival Instructions for Citizens of the Former USSR, shown at the Venice Biennale in 2005. One of the significant art objects of “Terra Incognita” was
the installation by Yelena Vorobyeva and Victor Vorobyev The Artist is
Asleep, exhibited at the Venice Biennale twice, in 2008 and 2017.
The title “Terra Incognita” was prompted by the exhibition’s content —
most of the works featured a closed book with a cover that read:
“Declaration of Human Rights.” This “migratory subject” revealed a
simple truth. The artists, as well as the society to which they are finetuned, had but the vaguest idea about the exhibition theme.
Yelena Vorobyeva recollects that the exhibition “A Second Wind” was
like an opera: “Structured after a frenzied musical show, it featured
a brass band in the street, real-life blind musicians playing the
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• Елена мен Виктор Воробьевтар. Үй дайын
дамасы. 1996. «Terra incognita» көрмесі

• Елена и Виктор Воробьевы. Домашние за
готовки. 1996. Выставка «Terra incognita»

accordion, stuffed figures of hobos installed in the exhibition hall.
To the sounds of the Dance of the Little Swans, people rushed to the
giant table with black and red caviar, and wine bottles with labels
‘Nur’ and ‘Sultan’ perched on the two sides of the table. The ceremony
culminated in the serving of a cake shaped like a book with the inscription ‘Declaration of Human Rights.’ A young Italian-looking man,
with curls and in a white suit, was on the balcony singing an aria and
throwing Sergey Maslov’s Survival Instructions for Former Citizens of
the USSR leaflets into the crowd below. It was, by far, not all... Frankly speaking, I felt like Fellini in this extravaganza :)) The nineties are
inimitable...”
Journalists seemed to have sensed the madness and utter mess in
the heads of the organizers and performers, and so they christened

• Yelena Vorobyeva and Victor Vorobyev.
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Home-made preserves. 1996. “Terra Incog
nita” exhibition
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• Георгий Трякин-Бухаров. Үй.

1997. «Terra incognita» көрмесі

• Георгий Трякин-Бухаров. Дом.
1997. Выставка «Terra incog
nita»

• Georgy Tryakin-Bukharov.

A Home. 1997. “Terra Incognita”
exhibition

• Ербосын Мелдібеков.

К-96. 1997. «Terra incognita»
көрмесіндегі инсталляция

• Ербосын Мельдибеков.

К-96. 1997. Инсталляция на
выставке «Terra incognita»

• Yerbossyn Meldibekov.

K-96. 1997. “Terra Incognita”
exhibition
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the exhibition “Satan’s feast in the Passion Week.” Still, they agreed
with the artists in defining the central problem of the nineties as chaos, poverty, and hunger.
Twenty years had elapsed, the hunger issue appeared to have been
resolved, but other problems had come to the front.

Human Rights: Twenty Years Later
Artmeken Gallery, Almaty, 2017
Twenty years later, Yelena Vorobyeva and Victor Vorobyev, already
internationally-acclaimed, reputable artists, had one of their works,
The Artist is Asleep, exhibited in the main program of the Venice Biennale in 2017. Their other work, Cop-Art, exposing the corruption
and profiling the behaviour of our glorious law enforcement agencies,
was on show in Kazakhstan. The art object and its production process
encapsulate a spontaneous gesture of a Kyrgyzstan policeman who,
having accepted a bribe for crossing the border between Kazakhstan
and Kyrgyzstan, was so caring as to personally glue the required “KZ”
sign on the artists’ car. A golden frame was the only addition by the
artists, an elegant finishing touch to the composition.
Another star artist and “Terra Incognita” participant, Yerbossyn Meldi
bekov, exhibited a video titled Pastan-2, which premiered in 2003 and,
unfortunately, still rings true twenty years later. It is quite an inge
nious video, where a man in a skullcap is being slapped on the cheeks,
showing no intention to resist the oppressor. In fact, the exhibition
“Twenty Years Later” turned out to have been, to a large extent, about
police brutality.
The long and prolific career of another artist couple, Saule Suleime
nova and Kuanysh Bazargaliyev, also brought them to an analytical
reflection on the situation in Kazakhstan, each of the artists paying attention to different aspects of the societal condition. Saule has always
taken interest in people, in singular lives and destinies, including
the policemen’s personal stories (TsON. Registration, 2017). Kuanysh
tends to engage with symbolism and generalization, juxtaposing the
problems of the state ideology and LGBT (If You Want Batyrs I Have
Them Already, 2015).
Vladimir Tretyakov showed two photo series of his, which can’t be
unambiguously attributed to documentary or staged photography.
The 2011 Zhanaozen is a story about the dire consequences of workers’ clashes with the police. Its fragmentary nature, jagged rhythm,
and vast spaces create a sense of overall devastation and confusion.
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• «Адам құқықтары: Жиырма көктем,

жиырма күз» көрмесінің экспозициясы.
2017. Алматы

• Экспозиция выставки «Права человека:
Двадцать лет спустя». 2017. Алматы

• Exposition of “Human Rights: Twenty
Years Later.” 2017. Almaty

The 2017 series Mad about... deals with mentally challenged people,
who have equal rights to family and marital relations, which our society still has difficulty in accepting.
Young artists seemed to be paying little attention to the “Twenty Years
Later” part. Rather, they were concerned with recent cases of the
violation of human rights, which they had no intention of tolerating.
Victoria Lee takes pictures of single mothers for her Uyat series (2017),
Zoya Falkova offers a punching bag of the well-known brand Everlast modelled as a female torso and titled Evermust (2017). Suinbike
Suleimenova exhibits the video documentation of her night-club VJ
session, where young people who have come to the club to relax and
unwind to dancing rhythms and images, suddenly see news reports
and the footage of violence against women. Famous cartoonist Murat
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Dilmanov speaks ironically about the freedom of speech in Kazakhstan, and the up-and-coming, but extremely clever artist Arman Sein
touches upon the right of ownership, one that is still alien to the older
generation, in his Human vs Consumer Rights (2017). Elegant and
subtle Saule Dyussenbina offers to scale up the unceasing control
and social contrast by creating ornamental interior wallpaper that is
supposed to keep us alert at our homes (Wallpaper Ornaments, 2015).
Maria Vilkovisky and Ruthie Jenrbekova, on the other hand, use audio
installation to create a paradise country where everyone wants to go,
however, there’s a condition of giving up one’s freedom of movement
(Inhuman Rights Watch: Listen!, 2017).
We don’t know whether our young people could quote all the articles
of the Declaration of Human Rights, but we can’t deny the fact that the
range of tackled issues and the attention to human dignity are on the
rise in Kazakhstan.
The artist has woken up.

Bad Jokes
Almaty — Astana — Venice. 2018–2019
This exhibition enjoyed great success in Almaty, Kazakhstan, in December of 2018. At the initiative of the UN and the Soros Foundation,
and through the joint effort of two galleries, Artmeken and Platforma
project room, the exposition was rehauled and expanded for a show in
Astana, now Nur-Sultan, the freshly renamed capital of the republic.
Several dramatic events gave rise to some vocal civil initiatives which
marked the year 2018 in Kazakhstan. The movements “Reform of the
Kazakh Ministry of Internal Affairs” and “Protect Kok Zhailau” brought
together those who had realized that the actions (or inaction) on the
part of the authorities posed a direct threat to their health and even
lives. The government’s desire to constrain the possibility of any
active expression of disagreement takes on absurd forms Ionesco
himself would envy. Website bans, persecution of blue toy balloons,
ridiculous court cases involving the media, the “reform” of the Interior Ministry limited to the modification of the police uniform, Olympic
champion Denis Ten, murdered in broad daylight and posthumously
awarded the Medal “For Merit to Service of Law Enforcement,” were
perceived as bad jokes bordering on mockery.
The exhibition “Human Rights: Twenty Years Later,” held in December 2017, showed that people of art do not consider themselves
divorced from the society, but, on the contrary, are sensitive to the
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various situations, reacting and generalizing in their art the violations
and misinterpretations of fundamental rights. The 2018 exhibition
launched on the 70th anniversary of the signing of the World Declaration of Human Rights, and was even more relevant as the artists,
without any coordination, created artworks that ironically and satirically reflected some of the instances of the violation of fundamental
freedoms in Kazakhstan.
Pavel Ovchinnikov, master of collage art, selects clippings from vari
ous printing materials and creates a complex colour composition,
demonstrating how noisy and jovial the world enmeshed in electronic
connections and networks may be. The only square on the surface,
totally silent, is Kazakhstan, where the internet is jammed without
announcement but with sufficient regularity (Untitled, 2018). That is
why Bakhyt Bubikanova, in her video Tom and Jerry (2018), tries to
hide from the observer, climb into a mouse hole, using her hands
and body to protect the source of information — her mobile phone.
Erden Zikibay (Adas, 2018) and Saule Dyussenbina (There is Always
Hope, 2018) talk about modes of attitudes toward children — from outright cruelty to an inexplicable refusal to buy a simple toy. So, Saule
Dyussenbina almost literally reproduces the famous work by Banksy,
recently sold at Sotheby’s with a scandal. Saule only changes a small
detail — the original red balloon turns into the forbidden blue. The idea
of violence against children culminates in adults’ attempt to stand
up for both children’s and their own rights. In the painting Constellation (2018) by Nurbol Nurakhmet, the Abai monument observes, from
its height, a map of Almaty, where star-like shimmering dots indicate
the locations of “unauthorized” demonstrations. Yelena Vorobyeva
and Victor Vorobyev analyse the situations, or rather the postures
the policemen chasing people off the streets have to assume (Vintage,
2018). They find themselves lined up in a row or gathered in a dense
group, trying to cope with the recalcitrant material — an old red blanket. Like Dyussenbina, the artists capture the moment of thoughtless
reaction to orders — it doesn’t matter what should be the object of
brute force (the Russian vintage is falsely cognate with the verb vintit’,
which means “subjugate”) — a person, a blanket, a balloon. They are
ordered to grab, prohibit, take away. This graphic series, by the way,
was a great success at the art fair in Dubai, and was almost wholly
purchased by Arab art lovers. Zoya Falkova, in her parody of a black-
figure ancient Greek vase, continues the theme of the police chasing
people. As an active figure in the feminist movement, she did not fail
to make a foray into the men’s world of ancient Greek sports, calling
the work Her Fault (2018), a classic phrase that crowns any argument
about domestic violence and attacks on women. Rashid Nurekeyev offers a way out in his installation The Other Side of the Wind. A Hitching
Post (2018), using an ancient steppe contrivance designed to keep the
cattle in place. The metaphor is obvious.
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• «Дарақы әзілдер» көрмесінің экспозиция
сы. 2018. Алматы

• Экспозиция выставки «Дурные шутки».
2018. Алматы

Yerbossyn Meldibekov focuses on the “stranded” man by reusing the
photographs from his old series that captured people weighed down
by stones or buried neck-deep in the ground. This series was a research on the nature of violence called Pol Pot (2000–2001). New information from neighbouring Uzbekistan about the abuse of peasants
who failed to comply with the cotton collection plan made the artist
remember the old series and complement it with documentary photos
(Invasion, 2018). Another striking title, characteristic of this exhibition,
belongs to the sculpture of the Astana artist Mansur Smagambetov.
His Breakthrough (2018) is a squadron of planes assembled from
metal water flasks. In the annotation, the artist complains that rural
children forced to drag water home for family needs have no time left
to study. Flasks-aeroplanes are the artist’s ironic suggestion to lay off
and allow children to educate themselves. It looks especially poignant
against the background of the recently held Expo “Future Energy.”

• Exposition of “Bad Jokes.” 2018. Almaty
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• «Дарақы әзілдер» көрмесінің экспозиция
сы. 2019. Астана

• Экспозиция выставки «Дурные шутки».
2019. Астана

• Exposition of “Bad Jokes.” 2019. Astana

The 2019 edition of the exhibition included Astana-based artists Aigerim
Mazhitkhan (installations Trans-Siberian Express and Mourning Beauties, 2019), contemplating the issues of youth and women in Kazakhstan, and Aruzhan Zhumabek (Fragments, 2019) whose series of posters directly illustrates the articles of the Declaration of Human Rights,
and the painter Saule Malieva, ingeniously reflecting on the soulless
bureaucratism in her painting Axiom (2019).
Both exhibitions were avidly covered by the press and witnessed no
incidents, except for the threat from an unknown visitor to trash the
gallery for the exhibits relating to LGBT rights.
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Six months later, both the Kazakhstani and global art community
was shocked by the brazen refusal of the Ministry of Culture to follow
up on its obligations to fund the first Venice pavilion of Kazakhstan,
on which Nadim Samman, an invited curator, had worked for over six
months. The country art professionals had high hopes for the national
pavilion, the first one in almost thirty years of the country’s indepen
dence, but were figuratively slapped in the face: with all the agreements, negotiations, active preparation of art projects of four young
artists, the ministry announced the cancellation in mid-March, just
before the press conference of the Venice Biennale in London. This yet
another bad joke of the state outraged not only the local art scene but
also the general public, internationally as well.
Therefore, Artmeken Gallery came up with an online exhibition “Wanted Pavilion: Bad Jokes,” as a continuation of the research on the status of human rights of artists and curators in our blessed country.
Artists also make jokes.

Human Rights: Fifty Shades of Blue
Artmeken Gallery, Almaty, 2020
I once took some foreign friends of mine to the Historical Museum of
Almaty, where I was stunned by the guide’s comment: “Kazakhstani
state flag,” she said, “is blue.” And then finished her thought, “In a good
sense.” Young people, as well as foreigners, may not be aware that,
for some reason, LGBT representatives were referred to as “blue”
in the USSR, and such awkward jokes often get lost in translation.
Nevertheless, nowadays, well into the thirtieth year of independence,
journalists, political scientists, and artists have been interpreting the
state flag colour in shades that are often far from being complimentary, going against the official basic tone adopted in 1991. The Soviet
monopoly on truth has been superseded by a variety of discourses
that have emerged and developed gradually, as the country’s political,
economic, and cultural life has changed.
The year 2019 was marked by the youth movement “Oyan, Kazakhstan.”
One of its first street actions involved a banner with the inscription
“You can’t run away from the truth” unfolded during the city marathon.
Young photographer Tamina Ospanova captured the educators with
the banner on the backdrop of marathon runners, who were focused
on crossing the finish line and were missing the alternative — a staircase branching off the road and leading uphill. This photo became
the starting point for a surge of carefully documented street activism
cases. Naturally, the young people were nicked, taken to court, fined,
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• «Адам құқықтары: Көк түс
тің елу реңкі» көрмесінің
экспозициясы. 2020.
Алматы

• Экспозиция выставки

«Права человека: Пятьдесят
оттенков голубого». 2020.
Алматы

• Exposition of “Human Rights:
Fifty Shades of Blue.” 2020.
Almaty
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and imprisoned for fifteen days. One of them was a guy who went to
the square with a blank sheet of paper to see what would happen.
Another was Roman Zakharov, an artist who hung a quote from the
country’s constitution over a road bridge. These youth actions shed
new light on the forgotten photo by journalist Svetlana Glushkova
depicting a rundown house, plastered all over with Nazarbayev’s
official posters. A woman, whose house was scheduled for demolition,
employed this ingenious tactic to fend off the construction workers.
It was no use, naturally. The house has been long gone, but the piece
of folk art remains.
Along with street actions, feminist discourse has also received a new
impetus. There appeared artists who have worked in this area painstakingly and consistently. One of them, and probably the first, is Zoya
Falkova, a participant of all previous exhibitions on human rights,
except for the one held in the nineties. Swollen and bruised ceramic
tiles symbolizing the kitchen surface between the sink and the stove
make for a profound representation of a woman-as-kitchen-machine,
capable of enduring both breakdowns and beatings, the monotonous
domestic work and domestic violence. This sculpture is unlikely to
appeal to bourgeois buyers of fine art, but its originality and symbolic
significance are beyond doubt. Assel Kenzhetayeva also researches
the feminist discourse. Styling her watercolours and gouaches after
pictures from fashion magazines, she hides a naked body under the
layers of traditional costumes, including the burqa.
In a hypocritical state, artists often resort to allegory. So, Roman
Zakharov, who has been studying Korean, keeps a diary and sketches not only objects illustrating the words but also records everyday
events — arrests of protesters, scenes from prison life, episodes of
police brutality.
Only hardened easel painters take the liberty of being more direct —
ironic observations regarding the state propaganda and governance
in the works of Yelena Vorobyeva and Victor Vorobyev, Murat Dilmanov, and Said Atabekov present some slap-in-the-face evidence
that our flag can be “blue” in a very bad sense.
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Almaty, 2017

HUMAN RIGHTS:
TWENTY YEARS LATER

АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ:
ЖИЫРМА КӨКТЕМ,
ЖИЫРМА КҮЗ
Алматы, 2017

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ
Алматы, 2017
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Жиырма көктем, жиырма күз

• Арман Саин

Двадцать лет спустя

• Арман Саин

Twenty Years Later

• Arman Sein

Тұтынушының құқықтарына
қарсы адам. 2017

Человек против прав потребителя. 2017

Human vs Consumer Rights.
2017

Аралас медиатехника

Смешанная медиатехника

Mixed media

Алматы, 2017

Алматы, 2017

Almaty, 2017

C:\Windows\system32> Болған дұрыс па, әлде иеленген жөн бе? Бұл — «тұтынушылар құқықтары адам құқықтарына
қарағанда неге жиірек сақталады?» деген сұраққа қатысты ой.
C:\Windows\system32> Жеке шекаралар мен жеке, оның ішінде интеллектуалдық меншік құқығы қадірленбейтін қоғам
тұрақты тұтыну әрекеті түріндегі шашыраңқы меншік арқылы ғана жан сақтай алады.
C:\Windows\system32> Ең бастысы, ұзақ уақыт үзіліс жасауға болмайды, әйтпесе бұл сіздің назарыңызды қажетсіз
заттарға аудара береді.
C:\Windows\system32> Бұл медиаеңбекте бағдарлама кодынан жинастырылған адам тек ұлғайып келе жатқан тауар
айналымына ғана қызығушылық танытып, азаптауды мүлдем елемеуге тырысады.
C:\Windows\system32> Тарантиноның «Қабаған иттер» фильміндегі мистер Блондтың әнінен үзінді келтірейік:
Well. I don’t know why I came here tonight
I got the feeling that something ain’t right
I’m so scared in case I fall off my chair,
And I’m wondering how I’ll get down those stairs
Clowns to the left of me, jokers to the right,
Here I am, stuck in the middle with you
C:\Windows\system32> Иметь или быть? К вопросу о том, почему права потребителя соблюдаются куда чаще,
чем права человека
C:\Windows\system32> Общество, в котором не уважаются личные границы и права частной, в том числе
интеллектуальной собственности, может выжить лишь за счет распыленной собственности в виде актов постоянного
потребления
C:\Windows\system32> Главное не прерываться надолго, иначе это чревато попаданием ненужных вещей в поле зрения
C:\Windows\system32> В данной медиаработе человек, собранный из программного кода, усиленно старается
не замечать пытки, интересуясь лишь растущим товарооборотом
C:\Windows\system32> Цитируя песню мистера Блонда из «Бешеных псов» Тарантино:
Well. I don’t know why I came here tonight
I got the feeling that something ain’t right
I’m so scared in case I fall off my chair,
And I’m wondering how I’ll get down those stairs
Clowns to the left of me, jokers to the right,
Here I am, stuck in the middle with you
C:\Windows\system32> To have or to be? To the question of why consumer rights are respected far more often
than human rights
C:\Windows\system32> Society where personal boundaries and property rights, including intellectual property,
are not respected, can survive only through dispersed property in the form of acts of constant consumption
C:\Windows\system32> The main thing is not to be interrupted for a long time, otherwise unnecessary things may
appear in sight
C:\Windows\system32> In this media work, a person assembled from program code is trying hard not to notice
torture, being interested only in growing commodity circulation
C:\Windows\system32> Quoting Mr. Blonde’s song from Tarantino’s Reservoir Dogs:
Well. I don’t know why I came here tonight
I got the feeling that something ain’t right
I’m so scared in case I fall off my chair,
And I’m wondering how I’ll get down those stairs
Clowns to the left of me, jokers to the right,
Here I am, stuck in the middle with you
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Жиырма көктем, жиырма күз

• Виктория Ли

Двадцать лет спустя

• Виктория Ли

«Ұят» топтамасынан. 2017

Из серии «Уят» («Стыд»). 2017

Фото. 35 × 53, 53 × 35, 32 × 53

Фото. 35 × 53, 53 × 35, 32 × 53

Twenty Years Later

• Victoria Lee
From the Uyat (Shame) series.
2017
Photos. 35 × 53, 53 × 35, 32 × 53

Алматы, 2017

Алматы, 2017

Almaty, 2017
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Жиырма көктем, жиырма күз

• Мұрат Ділманов

Двадцать лет спустя

Twenty Years Later

• Мурат Дильманов

• Murat Dilmanov

Сөз. 2017

Соз (Слово). 2017

Soz (Word). 2017

Сандық графика. 53 × 35

Цифровая графика. 53 × 35

Digital graphics. 53 × 35

Алматы, 2017

• Мұрат Ділманов
Соғым. 2017
Сандық графика. 53 × 35

Алматы, 2017

• Мурат Дильманов

Almaty, 2017

• Murat Dilmanov

Согым (Мясозаготовка на зиму).
2017

Sogym (Preserving meat for the
winter). 2017

Цифровая графика. 53 × 35

Digital graphics. 53 × 35
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• Владимир Третьяков
«Жаңаөзен» топтамасынан. 2011
Фото. 35 × 53

• Владимир Третьяков
Из серии «Жанаозен». 2011
Фото. 35 × 53

• Vladimir Tretyakov
From the Zhanaozen series. 2011
Photos. 35 × 53
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Twenty Years Later

Алматы, 2017

Алматы, 2017

Almaty, 2017
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• Владимир Третьяков
«Ессіз ғашық...» топтамасынан
(ақыл-есінде ақауы бар адамдар
ға арналған). 2017
Фото. 35 × 53

• Владимир Третьяков
Из серии «Без ума от...» (посвящается людям с ментальными
нарушениями). 2017
Фото. 35 × 53

• Vladimir Tretyakov
From the Mad about... series (dedi
cated to people living with mental
disabilities). 2017
Photos. 35 × 53

Двадцать лет спустя

Twenty Years Later

Алматы, 2017

Алматы, 2017

Almaty, 2017
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• ВАЛЬЯДОЛИД ХУНТАСЫ (1550),

Двадцать лет спустя

• СО ВРЕМЕН ВАЛЬЯДОЛИДСКОЙ

Twenty Years Later

• SINCE VALLADOLID DEBATE (1550),

Құқық тұралы билль (1689) және Гаи

хунты (1550), Билля о правах (1689)

Bill of Rights (1689), and Haitian Revolu-

ти революциясы (1791–1804) кезеңінен

или Гаитянской революции (1791–1804)

tion (1791–1804), the main problem with

бері адам құқықтарына қатысты басты

главная проблема с правами человека

human rights has been the systematic

мәселе — өз дәуірінің адамдық жөнін

состоит в систематическом исключе-

exclusion from the “human” category of

дегі нормативтік ұғымдарына сай кел

нии из категории «люди» всех тех, кто

those who do not conform to the nor-

мейтін барлық адамдарды жүйелі түр

не соответствует нормативным пред-

mative conventions. In the 21st century,

де «адам» санатынан шығарып тастау

ставлениям своей эпохи о человечес

such normativity still serves as an op-

дәстүрі. 21 ғасырда осы нормативті

ком. В 21 веке эта нормативность до

pressive instrument for the privileged

жүйе басымдығы бар топтарға басу

сих пор служит для привилегирован-

groups. Inhuman Rights Watch offers a

құралы ретінде әлі де қызмет етіп ке

ных групп инструментом подавления.

convenient opportunity to think about

леді. «Inhuman Rights Watch» инстал

Инсталляция «Inhuman Rights Watch»

the border between the protected space,

ляциясы құқығы сөзсіз сақталған

предлагает комфортные условия для

the one that belongs to the world of hu-

адам-мен-азамат тың әлемі мен кім

размышлений о границе между миром

mans and citizens vested with uncon-

жайлайтыны белгісіз беймәлім сыртқы

человека-и-гражданина, права кото-

tested and inalienable rights, and the

әлем арасындағы шекаралар туралы

рого неоспоримы, и миром внешним,

outer space, populated by devil-knows-

ойлануға арналған аса жайлы жағдай

населенным непонятно кем. Можно

whos. Can we let those non-humans

ұсынады. Осы бір қайдан шыққаны

ли пускать этих непонятно кого в наш

(or those insufficiently human) into our

белгісіз біреулерді өзіміздің жайлы,

уютный цивилизованный дом, или же

cozy civilized home, or should we better

өркениетті үйімізге кіргізуге бола ма,

лучше продолжать стеречь границу

keep them outside, guarding the border

шекарамызды қорғап, қашқындарды

и депортировать перебежчиков?

and deporting the infiltrators?

кері қайтарып отырған дұрыс па?

• Креол орталығы

• Креольский центр

• Kreolex Zentre

(Мария Вильковиская және
Руфь Дженрбекова)
Адам еместер құқықтары
жөніндегі комитет: Тыңда! 2017

(Мария Вильковиская
и Руфь Дженрбекова)
Комитет по правам нечеловека:
Слушай! 2017

(Maria Vilkovisky and
Ruthia Jenrbekova)
Inhuman Rights Watch: Listen!
2017

Аудиоинсталляция

Аудиоинсталляция

Audio installation

Алматы, 2017

Алматы, 2017

Almaty, 2017
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• Қуаныш Базарғалиев
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• Куаныш Базаргалиев

Twenty Years Later

• Kuanysh Bazargaliyev

Сізге батырлар керек пе?
Менде бар! 2015

Вы хотите батыров? Их есть
у меня! 2015

If You Want Batyrs I Have Them
Already. 2015

Акрил кенепте. 75 × 150

Холст, акрил. 75 × 150

Acrylic on canvas. 75 × 150

Алматы, 2017

• Сүйінбике Сүлейменова

Алматы, 2017

• Суинбике Сулейменова

Terror of love (Махаббат
машақаты). 2017

Terror of love (Террор любви).
2017

Виджейлік жобаның құжаттамасы.
11' 43"

Документация виджей-проекта. 11' 43"

Almaty, 2017

• Suinbike Suleimenova
Terror of Love. 2017
Documentation of a VJ project. 11' 43"
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Twenty Years Later

• Зоя Фалькова
Evermust (Әрдайым
борышты). 2017
Объект. Араласқан техника.
75 × 45 × 40

• Зоя Фалькова
Evermust (Всегда должна).
2017
Объект. Смешанная техника.
75 × 45 × 40

• Zoya Falkova
Evermust. 2017
Object. Mixed media. 75 × 45 × 40
Фотосуретте Астанада түсірілген экспозиция, 2019

Алматы, 2017

На фото экспозиция в Астане, 2019

Алматы, 2017

Almaty, 2017

Photo from the exhibition in Astana, 2019
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(белгісіз полицей салған сурет, италияндық багеттен жасалған оюлы жақтау)

Осыдан үш жыл бұрын біз өз көлігімізбен Ыстықкөлге бардық. Бұрындары біз ол жерге басқа көлікпен барып жүргендіктен, мемлекеттік шекарадан өткенде, машинада Қазақстанға тиесілі екендігін білдіретін «KZ»
белгісі болуы керек екенін ескермеппіз.
Шекарадан өте салысымен, жол полициясының бір қызметкері біздің
соңымызға түсіп, жарты сағат бойы, біз қала маңындағы тас жолға
шыққанша еріп отырды. Біз оған не қажет екенін білмей аң-таңбыз.
Барлығы дұрыс сияқты — ешқандай заң бұзушылық жоқ, жылдамдығымыз қалыпты, шамдар жанып тұр... Сонымен, өзіне бір ыңғайлы сәт туа
қалғанда ол бізді тоқтатып, машинамызды «KZ» белгісінің жоқ екенін айтып, 2000 сом (сол кездегі құны шамамен 50 доллар) талап ете бастады.
Не ақша беру керек, не ол куәлігімізді тәркілейді, содан соң не істесең,
соны істе. Заң бұзушылық, әрине, көрініп тұр, бірақ бұл дөрекі жігіт өз
қалтасын толтырмақ. Біз нағыз бопсалау екенін, оның ештеңені ресми
түрде ресімдемейтінін түсініп тұрмыз. Әйтпесе ол бізді ертерек тоқтатқан

• МЕНТ-АРТ

болар еді. Жиіркенішті болса да, онымен саудаласып, жарты бағасына
келісуге тура келді.
Ақшаны алғаннан кейін ол бет-пішінін өзгертіп, бізге жаны ашыған кейіп
пен былай деді: «Сендерді жолда басқалар да тоқтатуы мүмкін. Екінші
рет төлемеу үшін бір белгіні өзім салып берейін». Оның сөзі біздің кәсіби
қызығушылығымызды оятып, әрекетін бақылай бастадық. Ол бір қағазды
суырып алып, бетіне қаламсаппен «KZ» белгісінің суретін сала бастады. Содан соң ол артқы терезеге суреті бар қағазды скотчпен мұқият
жапсырды да, жүру беруімізге рұқсат берді. Ол тіпті біздің қолымызды
ілтипатпен қысып қоштасуға тырысты. Мұнысы енді тым артық еді...
Полицей салып берген белгісімен бізді расында да ешкім мазалаған жоқ.
Біз бұл мент-арт-туындысын сақтап қойдық.
Ол өзінің шығармасы үшін қаламақысын алды деп есептейік.

(Рисунок неизвестного полицейского, резная рама из итальянского багета)

Года три назад мы поехали на Иссык-Куль на своей машине. Так как
раньше мы добирались другими способами, то не учли, что при пересечении госграницы нужно иметь знак «KZ» на машине как принадлежащей
Казахстану.
Только мы пересекли границу, нам на хвост сел гаишник и ехал так полчаса, пока мы не выехали на загородную трассу. Мы еще думаем, что он
хочет? Все вроде правильно — нарушений нет, скорость нормальная,
фары горят... В общем, как только ему показалось удобно, он тормознул
нас и стал предъявлять претензии по поводу отсутствия знака «KZ»
и требовать 2000 сомов (50 долларов примерно по тому курсу). Либо
деньги, либо он забирает права и делайте что хотите. Нарушение, конечно, налицо, но эта хамская физиономия просит себе в карман. Понимаем, что тут явный шантаж и официально он ничего оформлять не будет,
иначе бы остановил нас раньше. Было мерзко, но пришлось с ним сторговаться на половину.

• COP-ART

Twenty Years Later

После получения денег он сменил выражение лица и так заботливо
говорит нам: «Там вас могут другие затормозить по дороге. Чтобы вам
больше не платить, давайте я вам сам знак нарисую». Тут у нас проснулся профессиональный интерес, и мы стали наблюдать за его действиями.
Он вынимает какую-то бумажку и начинает рисовать на ней шариковой
ручкой знак «KZ». Потом так же заботливо прицепил бумажку с рисунком скотчем на заднее стекло и милостиво разрешил ехать. У него была
попытка еще дружески пожать нам руки на прощание. Но это уже было
слишком...
С нарисованным ментом знаком нас, действительно, больше не беспо
коили.
Мы сохранили этот мент-арт-объект.
Будем считать, что он получил гонорар за работу.

(drawing by an unknown policeman, Italian baguette of carved giltwood)

Three years ago, we drove to Issyk-Kul in our car. We had used other
means of transportation before, so we didn’t think that one had to have a
“KZ” sign to indicate the vehicle’s Kazakhstani registration.
Just as we crossed the border, a road patrol started following us and tailed
our car until we reached the highway. We were wondering what the matter
was. We seemed to be doing everything right. We could think of no violation,
we’d not broken the speed limit, our headlights were on. Anyway, as soon
as he felt comfortable, he signalled us to pull over, pointed to the missing
“KZ” sign and demanded 2000 soms (about $ 50 at the time). Either we
would pay up, or he’d take away our driving license, and we’d be in trouble.
We were in breach of the traffic law, no doubt, but this brazen face soliciting
a bribe was a big nuisance. We saw that he was not going to give us any
official papers. He had stopped us earlier if he was. It was disgusting, but
we had to negotiate with him halfway.

As soon as he collected the money, his face changed and he told us: “There
may be others out there who will try to stop you. Let me draw you a sign
so that you don’t have to pay again.” Having said this, he stirred our professional interest, and we began to watch his actions closely. He took out a
piece of paper and started drawing the “KZ” sign with a ballpoint pen. Then,
he duct-taped the hand-made sign to our back window and graciously allowed us to be on our way. He also tried to shake hands with us in a friendly
manner to say goodbye. But it would have been too much.
By the way, nobody bothered us further down the road.
We kept this cop-art object.
We prefer to think we paid him for his work.

Алматы, 2017

• Елена мен Виктор

Алматы, 2017

• Елена и Виктор

Almaty, 2017

• Yelena Vorobyeva and

Воробьевтар
Мент-арт. 2014–2017

Воробьевы
Мент-арт. 2014–2017

Victor Vorobyev
Cop-Art. 2014–2017

Объект. 65 × 70

Объект. 65 × 70

Object. 65 × 70
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• Сергей Маслов
Қазақстан ақпарат құралдарының әфсанасы. 2001
Кенеп, май. 60 × 80
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• Сергей Маслов
Мифы казахстанских СМИ. 2001
Холст, масло. 60 × 80

Twenty Years Later

• Sergey Maslov
Kazakhstani Mass Media Myths.
2001
Oil on canvas. 60 × 80

Алматы, 2017

• Зоя Фалькова, Мария Вилько
виская, Валерия Ибраева
Алары таусылмасын. 2014
Фото. 45 × 70

Алматы, 2017

• Зоя Фалькова, Мария Вилько-

Almaty, 2017

• Zoya Falkova, Maria Vilkovisky,

виская, Валерия Ибраева
Да не оскудеет рука берущего.
2014

Valeria Ibraeva
The Lord Loveth a Cheerful
Taker. 2014

Фото. 45 × 70

Photo. 45 × 70
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• Сәуле Дүйсенбина
Тұсқағаз «Сәулет өрнегі».
Тұсқағаз «Гүлді өрнек». 2015
Кағаз, принт
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• Сауле Дюсенбина

Twenty Years Later

• Saule Dyussenbina

Обои «Архитектурный
орнамент». Обои «Цветочный
орнамент». 2015

Wallpaper “Architectural
Ornament.” Wallpaper “Floral
Ornament.” 2015

Бумага, принт

Print on paper
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• Ербосын Мелдібеков
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• Ербосын Мельдибеков

Twenty Years Later

• Yerbossyn Meldibekov

Пастан-2. 2003

Пастан-2. 2003

Pastan-2. 2003

Видео. 6' 59"

Видео. 6' 59"

Video. 6' 59"

Алматы, 2017

• Ербосын Мелдібеков

Алматы, 2017

• Ербосын Мельдибеков

Almaty, 2017

• Yerbossyn Meldibekov

Автопортрет. «Бай-батырлар»
топтамасынан. 2007

Автопортрет. Из серии
«Бай-батыры». 2007

Self-Portrait. From the series
Bai-Batyrs. 2007

Эпоксид шайыры. 41,5 × 34 × 23

Эпоксидная смола. 41,5 × 34 × 23

Epoxy resin. 41.5 × 34 × 23
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Twenty Years Later

Алматы, 2017

• Сәуле Сүлейменова

Алматы, 2017

• Сауле Сулейменова

Almaty, 2017

• Saule Suleimenova

«Халыққа қызмет көрсету орталығы. Тіркеу» топтамасынан.
2017

Из серии «ЦОН. Регистрация»
(ЦОН — центр обслуживания
населения). 2017

From the TsON. Registration
series (TsON — Citizen Service
Centre). 2017

Пластик пакеттері, полигаль. 105 × 130

Пластиковые пакеты, полигаль. 105 × 130

Plastic bags, polycarbonate. 105 × 130
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Алматы, 2018. Астана, 2019

ДАРАҚЫ ӘЗІЛДЕР

ДУРНЫЕ ШУТКИ
Алматы, 2018. Астана, 2019

BAD JOKES
Almaty, 2018. Astana, 2019
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Дарақы әзілдер

• Әйгерім Мәжитхан

Дурные шутки

• Айгерим Мажитхан

Bad Jokes

• Aigerim Mazhitkhan

Транссібір экспресі. 2019

Транссибирский экспресс. 2019

Trans-Siberian Express. 2019

Инсталляция

Инсталляция

Installation

Алматы, 2018. Астана, 2019

• Әйгерім Мәжитхан

Алматы, 2018. Астана, 2019

• Айгерим Мажитхан

Almaty, 2018. Astana, 2019

• Aigerim Mazhitkhan

Қаралы сұлулар. 2019

Красавицы в трауре. 2019

The Mourning Beauties. 2019

Аралас техника

Смешанная техника

Mixed media
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Дарақы әзілдер

Дурные шутки

Bad Jokes

Алматы, 2018. Астана, 2019

Алматы, 2018. Астана, 2019

• НҰРБОЛ НҰРАХМЕТТІҢ

Almaty, 2018. Astana, 2019

• В «СОЗВЕЗДИИ», ОДНОЙ

89

• CONSTELLATION, A PAINTING

жұмыстарының бір топтама

из серии работ Нурбола

in a series by Nurbol Nurakh

сында, яғни «Шоқжұлдыз»

Нурахмета, становится оче-

met, reveals a connection

туындысында өткен және қа

видной связь между про-

between the past and the

зіргі заманғы қалалық кеңіс

шлым и настоящим городско-

present of urban spaces. The

тіктің арасындағы байланыс

го пространства. Кажущаяся

apparent serenity of easi-

айқын бейнеленеді. Ашықхат

безмятежность легко узна-

ly recognizable Almaty land-

тарда жиі бейнеленетін, кө

ваемых алматинских пейза-

scapes, often depicted on post-

зімізге етене таныс Алматы

жей, часто изображаемых на

cards, sharply contrasts with

пейзаждарының бір қараған

открытках, ярко контрастиру-

their recent history when they

дағы бейкүнә тыныштығы жа

ет с их недавним прошлым,

turned into protest locations.

қында ғана өткен қарсылық

когда они стали точками про-

After the events, the artist be-

митинг терінің беймазалығы

ведения митингов. Для ху-

gan to perceive these recrea-

на тіпті кереғар болып көріне

дожника после прошедших

tion areas as having a transitory nature.

ді. Өткен оқиғалардан кейін

событий эти места, создан-

тұрғындардың бос уақытын

ные для досуга горожан, ста-

өткізу үшін салынған бұл

ли транзитными для воспри-

орындар суретшінің қабылдау

ятия.

түйсігінде транзит тік сипатқа
ие болады.

• Нұрбол Нұрахмет
Шоқжұлдыз. 2018
Кенеп, акрил. 200 × 250

• Нурбол Нурахмет
Созвездие. 2018
Холст, акрил. 200 × 250

• Nurbol Nurakhmet
Constellation. 2018
Canvas, acrylic. 200 × 250
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Дарақы әзілдер

Дурные шутки

• Елена мен Виктор Воробьевтар • Елена и Виктор Воробьевы
Винтаж. 2018

Винтаж. 2018

Қағаз, принт, тушь, акрил.
Әр парақ 60 × 84

Бумага, принт, тушь, акрил.
60 × 84 каждый лист

Bad Jokes

• Yelena Vorobyeva and
Victor Vorobyev
Vintage. 2018
Print on paper, ink, acrylic. 60 × 84 each

Алматы, 2018. Астана, 2019

Алматы, 2018. Астана, 2019

Almaty, 2018. Astana, 2019
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Дарақы әзілдер

Дурные шутки

• Елена мен Виктор Воробьевтар • Елена и Виктор Воробьевы
Винтаж. 2018

Винтаж. 2018

Қағаз, принт, тушь, акрил.
Әр парақ 60 × 84

Бумага, принт, тушь, акрил.
60 × 84 каждый лист

Bad Jokes

• Yelena Vorobyeva and
Victor Vorobyev
Vintage. 2018
Print on paper, ink, acrylic. 60 × 84 each

Алматы, 2018. Астана, 2019

Алматы, 2018. Астана, 2019

Almaty, 2018. Astana, 2019
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Дарақы әзілдер

Дурные шутки

• Елена мен Виктор Воробьевтар • Елена и Виктор Воробьевы
Винтаж. 2018

Винтаж. 2018

Қағаз, принт, тушь, акрил.
Әр парақ 60 × 84

Бумага, принт, тушь, акрил.
60 × 84 каждый лист

Bad Jokes

• Yelena Vorobyeva and
Victor Vorobyev
Vintage. 2018
Print on paper, ink, acrylic. 60 × 84 each

Алматы, 2018. Астана, 2019

• Әмір мен Бахтияр

Алматы, 2018. Астана, 2019

• Амир и Бахтияр

Almaty, 2018. Astana, 2019

• Amir Shaikezhanov and

Шайкежановтар
Астыртын ЛГБТ. 2019

Шайкежановы
ЛГБТ-подполье. 2019

Bakhtiyar Shaikezhanov
LGBT Underground. 2019

Коллаж. 100 × 100

Коллаж. 100 × 100

Collage. 100 × 100
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Дарақы әзілдер

• Бақыт Бүбіқанова

Дурные шутки

Bad Jokes

• Бахыт Бубиканова

• Bakhyt Bubikanova

Том мен Джерри. 2018

Том и Джерри. 2018

Tom and Jerry. 2018

Видеокөрініс. 7' 28"

Видеоперфоманс. 7' 28"

Video performance. 7' 28"

Алматы, 2018. Астана, 2019

• Зоя Фалькова

Алматы, 2018. Астана, 2019

• Зоя Фалькова

Almaty, 2018. Astana, 2019

• Zoya Falkova

Өзі кінәлі. 2018

Сама виновата. 2018

Her Fault. 2018

Керамика, жылтырақ. 45 × 30 × 30

Керамика, глазурь. 45 × 30 × 30

Ceramics, glaze. 45 × 30 × 30
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Дарақы әзілдер

• БҰЛ ЖОБА КЕЙДЕ СӘТСІЗ ӘЗІЛДІҢ,

Дурные шутки

• ПРОЕКТ ПОВЕСТВУЕТ О ТОМ, КАК

Bad Jokes

• THIS PROJECT SHOWS HOW OLD,

дарақы қалжыңның, пессимистік қиял

старые, не всегда удачные шутки, чер-

not necessarily successful jokes, black

дың [осы жерде Ербосын Мелдібеков

ный юмор, иногда пессимистические

humour, and sometimes pessimis-

«Басқыншылық» циклінде ішінара пай-

фантазии [здесь Ербосын Мельдибе-

tic fantasies [Yerbossyn refers to his

даланылған 2000 жылғы «Пол Пот»

ков имеет в виду проект «Пол Пот»

Pol Pot of 2000, partially reused in the

жобасы туралы айтып тұр] уақыт өте

2000 года, частично использованный

Invasion series], evolve to become a re-

келе қалай шындыққа айналатынын

в цикле «Вторжение»] через некото-

ality, where nightmares and old horror

әңгімелейді. Әдет те жаман түс пен

рое время становятся реальностью,

films materialize. At the end of the nine-

қорқынышты фильмге арнап жаза сал

где кошмарные сны и старые набро-

ties, when new states were forming, we

ған ескі нобайы күтпеген жерден жү

ски для фильма ужасов материализу-

naively believed that we would live in

зеге аса бастайды. 1990 жылдардың

ются. В конце 1990‑х, в связи с образо-

a democracy and open society. We had

соңында жаңа мемлекет тердің қа

ванием новых государств, мы наивно

faith in experimental art. It seemed to

лыптасуына орай, біз демократия мен

верили, что можем жить в стране, по-

me that I was sketching in my Pol Pot a

ашық қоғам құрып, елде бақытты өмір

строив демократию и открытое обще-

horror movie about the past, about Sta-

сүре алатынымызға сонша аңқаулық

ство. Мы верили в эксперименталь-

linism. However, this new reality of the

пен сенетінбіз. Біз эксперимент тік

ное искусство. Тогда мне казалось, что

post-truth era has brought my artist’s

өнерге сенетінбіз. Ол кезде мен өзім

я делаю эскизы для фильма ужасов

old fantasies to life, as in the two pho-

нің «Пол Пот» атты жобамда стали

о прошлом, о сталинизме в своем «Пол

tos that were taken in contemporary Uz-

низм туралы, біздің тарихи өткеніміз

Поте». Но в новой реальности, в эпоху

bekistan in 2018. Some farmers who had

туралы қорқынышты кино үшін эскиз

постправды, старые фантазии худож-

failed to execute the cotton picking plan

жасап отырмын деп ойладым. Алайда

ника реализуются в действительно-

were forced to stand in an irrigation ca-

жаңа шынайылық, пост-шындық дәуі

сти — как на двух фото 2018 года, сде-

nal for hours or hold boulders in their

рінде, суретшінің ескі қиялдары нақ

ланных в современном Узбекистане.

hands. My artistic fantasies merged

ты өмірде жүзеге асып жатыр. Қазіргі

Фермеров, не выполнивших план по

with reality, and it is next to impossible

Өзбекстанда 2018 жылы түсірілген екі

сбору хлопка, заставили часами стоять

to tell which photos are the staged ones

фотосурет дәл сондай. Мақта жинау

в арыке или держать в руках булыжни-

and which depict real life.

науқаны кезінде жоспар орындай ал

ки. Мои фантазии художника и совре-

маған фермерлерді арықта бірнеше

менная реальность сливаются в одном

сағат бойы қолына ауыр тас көтеріп

проекте, и установить, где докумен-

тұруға мәжбүрлеген. Осылайша менің

тальные фотографии, а где старые по-

суретшілік қиялым мен қазіргі заманғы

становочные фото, становится почти

шынайы өмір бір жобада түйісіп, енді

невозможно.

олардың қайсысы деректі фотосурет,
ал қайсысы ескі қойылымдық фото
екенін ажырату мүмкін болмай қалды.

• Ербосын Мелдібеков

• Ербосын Мельдибеков

• Yerbossyn Meldibekov

Басқыншылық. 2018

Вторжение. 2018

Invasion. 2018

Сандық фото топтамасы.
Әрқайсысы 30 × 50

Серия цифровых фото.
30 × 50 каждая

Digital photos. 30 × 50 each

Алматы, 2018. Астана, 2019

Алматы, 2018. Астана, 2019

Almaty, 2018. Astana, 2019
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Дарақы әзілдер

• Ерден Зікібай

Дурные шутки

• Ерден Зикибай

Bad Jokes

• Erden Zikibay

Адас. 2018

Адас (Тезка). 2018

Adas (Namesake). 2018

Сандық суреттеме. 95 × 76

Цифровая иллюстрация. 95 × 76

Digital illustration. 95 × 76

Алматы, 2018. Астана, 2019

• Ерден Зікібай
Гүлің болып егілемін. 2017
Сандық суреттеме. 66 × 88

Алматы, 2018. Астана, 2019

• Ерден Зикибай

Almaty, 2018. Astana, 2019

• Erden Zikibay

Гулин болып егилемин (Я вырасту цветами на твоих полях).
2017

Gulin Bolyp Yegilemin (I will
be growing like flowers in your
fields). 2017

Цифровая иллюстрация. 66 × 88

Digital illustration. 66 × 88
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Дарақы әзілдер

Дурные шутки

Bad Jokes

Алматы, 2018. Астана, 2019

• Павел Овчинников

Алматы, 2018. Астана, 2019

• Павел Овчинников

Almaty, 2018. Astana, 2019

• Pavel Ovchinnikov

Атаусыз. 2018

Без названия. 2018

Untitled. 2018

Коллаж. 196 × 169

Коллаж. 196 × 169

Collage. 196 × 169
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Дарақы әзілдер

Дурные шутки

Bad Jokes

Алматы, 2018. Астана, 2019

Алматы, 2018. Астана, 2019

Almaty, 2018. Astana, 2019
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• Рәшид Нұрекеев
Желдің ық жағы. Атқазық.
2018
Тас, металл, мата, тері

• Рашид Нурекеев
Обратная сторона ветра.
Коновязь. 2018
Камень, металл, ткань, кожа

• Rashid Nurekeyev
The Other Side of the Wind.
A Hitching Post. 2018
Stone, metal, textile, leather
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Дарақы әзілдер

Дурные шутки

Bad Jokes

• Сәуле Малиева

• Сауле Малиева

• Saule Malieva

Аксиома. 2019

Аксиома. 2019

Axiom. 2019

Кенеп, майлы бояу. 120 × 120

Холст, масло. 120 × 120

Oil on canvas. 120 × 120

Алматы, 2018. Астана, 2019

Алматы, 2018. Астана, 2019

• Мансұр Смағамбетов

• Мансур Смагамбетов

Risk-free keyboard (Қауіпсіз
пернетақта). 2018

Risk-free keyboard (Безопасная
клавиатура). 2018

3D баспасы, аралас техника. 11 × 21

3D-печать, смешанная техника. 11 × 21

Almaty, 2018. Astana, 2019

• Mansur Smagambetov
Risk-Free Keyboard. 2018
3D printing, mixed media. 11 × 21
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Дарақы әзілдер

• Мансұр Смағамбетов

Дурные шутки

• Мансур Смагамбетов

Bad Jokes

• Mansur Smagambetov

Жетістік. 2018

Прорыв. 2018

Breakthrough. 2018

Металл, пластик, папье-маше.
90 × 53 × 49, 90 × 53 × 49, 105 × 54 × 50

Металл, пластик, папье-маше.
90 × 53 × 49, 90 × 53 × 49, 105 × 54 × 50

Metal, plastic, papier-mâché.
90 × 53 × 49, 90 × 53 × 49, 105 × 54 × 50

Алматы, 2018. Астана, 2019

Алматы, 2018. Астана, 2019

Almaty, 2018. Astana, 2019
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Дарақы әзілдер

• Аружан Жұмабек
«Фрагменттер» топтамасынан.
2019
Қағаз, аралас техника. 80 × 50

Дурные шутки

• Аружан Жумабек

Bad Jokes

• Aruzhan Zhumabek

Из серии «Фрагменты». 2019

From the Fragments series. 2019

Бумага, смешанная техника. 80 × 50

Paper, mixed media. 80 × 50

Алматы, 2018. Астана, 2019

Алматы, 2018. Астана, 2019

Almaty, 2018. Astana, 2019
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• Сәуле Дүйсенбина
There is always hope
(Үміт ешқашан үзілмейді). 2018
Қағаз, принт. 45 × 35

• Сауле Дюсенбина
There is always hope
(Всегда есть надежда).
2018
Бумага, принт. 45 × 35

• Saule Dyussenbina
There is Always Hope.
2018
Print on paper. 45 × 35
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Дарақы әзілдер

• Сәуле Дүйсенбина

Дурные шутки

• Сауле Дюсенбина

Митингке шығуға рұқсат қаға
зын тарату және оны ұсақтағыш
пен дереу жойып жіберу. 2019

Раздача разрешений на митинг,
немедленно уничтожаемых
шредером. 2019

Перфоманс

Перфоманс

Bad Jokes

• Saule Dyussenbina
Issuance of public assembly per
mits shredded on the spot. 2019
Performance

Алматы, 2018. Астана, 2019

Алматы, 2018. Астана, 2019

Almaty, 2018. Astana, 2019

113

Алматы, 2020

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
ГОЛУБОГО

HUMAN RIGHTS:
FIFTY SHADES OF BLUE
Almaty, 2020

АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ:
КӨК ТҮСТІҢ ЕЛУ РЕҢКІ
Алматы, 2020
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Көк түстің елу реңкі

• Астыртын топ, Роман Захаров
Қазақстан Республикасының
Конституциясы 3‑б., 1‑т. 2019
Көше акциясы. Айгүл Нұрбулатованың
фотосуреті

Пятьдесят оттенков голубого

• Анонимная группа,
Роман Захаров
Конституция Республики
Казахстан, ст. 3, п. 1. 2019
Уличная акция. Фото Айгуль Нурбулатовой

Fifty Shades of Blue

• Anonymous group,
Roman Zakharov
Constitution of the Republic of
Kazakhstan, Article 3, Item 1. 
2019
Action art. Photo by Aigul Nurbulatova

Алматы, 2020

• Мұрат Ділманов
Дәрет сындырып тұрған полиция қызметкері. 2020
Арматураланған пенопласт. 170 × 80 × 160

Алматы, 2020

• Мурат Дильманов

Almaty, 2020

• Murat Dilmanov

Писающий полицейский. 2020

A Peeing Policeman. 2020

Армированный пенопласт. 170 × 80 × 160

Reinforced styrofoam. 170 × 80 × 160
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Көк түстің елу реңкі

• Саид Атабеков
«Карантин» топтамасынан.
2020
Фото

• Саид Атабеков
Из серии «Карантин». 2020
Фото

• Said Atabekov
From the Quarantine series.
2020
Photos

Пятьдесят оттенков голубого

Fifty Shades of Blue

Алматы, 2020

Алматы, 2020

Almaty, 2020
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Көк түстің елу реңкі

Пятьдесят оттенков голубого

Fifty Shades of Blue

Алматы, 2020

Алматы, 2020
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Almaty, 2020

• Саид Атабеков
«Карантин» топтамасынан.
2020
Фото

• Саид Атабеков
Из серии «Карантин». 2020
Фото

• Said Atabekov
From the Quarantine series.
2020
Photos
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Көк түстің елу реңкі

• Зоя Фалькова

Пятьдесят оттенков голубого

• Зоя Фалькова

Fifty Shades of Blue

• Zoya Falkova

Баяғы заманда, көршілес
ғаламда. 2020

Давным-давно, в параллельной
вселенной. 2020

A Long Time Ago, in a Parallel
Universe. 2020

Бейне. 56'

Видео. 56'

Video. 56'

Алматы, 2020

Алматы, 2020

Almaty, 2020
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Көк түстің елу реңкі

• Зоя Фалькова

Пятьдесят оттенков голубого

• Зоя Фалькова

Fifty Shades of Blue

• Zoya Falkova

«Шағым қабылданбады» топтамасынан. 2020

Из цикла «Оставлено без рассмотрения». 2020

From the Claim Dismissed
series. 2020

Керамикалық плитка.
Әрқайсысы 2,5 × 30 × 21

Керамическая плитка.
2,5 × 30 × 21 каждая

Ceramic tiles. 2.5 × 30 × 21 each

Алматы, 2020

• Елена мен Виктор

Алматы, 2020

• Елена и Виктор

Almaty, 2020

• Yelena Vorobyeva and

Воробьевтар
Көріпкелдік. 1998–2019

Воробьевы
Пророчество. 1998–2019

Victor Vorobyev
The Prophecy. 1998–2019

Кенепте басылған. 136 × 200

Печать на холсте. 136 × 200

Print on canvas. 136 × 200
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Көк түстің елу реңкі

• Роман Захаров

Пятьдесят оттенков голубого

• Роман Захаров

Fifty Shades of Blue

• Roman Zakharov

#шалакәрісроманмен.
2019–2020

#шалакорейскийсроманом.
2019–2020

#shalakoreanwithroman.
2019–2020

Картон, акрил. 30 × 30, 20 × 20

Картон, акрил. 30 × 30, 20 × 20

Cardboard, acrylic. 30 × 30, 20 × 20

Алматы, 2020

Алматы, 2020

Almaty, 2020
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Көк түстің елу реңкі

• Роман Захаров

Пятьдесят оттенков голубого

• Роман Захаров

Fifty Shades of Blue

• Roman Zakharov

#шалакәрісроманмен.
2019–2020

#шалакорейскийсроманом.
2019–2020

#shalakoreanwithroman.
2019–2020

Картон, акрил. 30 × 30, 20 × 20

Картон, акрил. 30 × 30, 20 × 20

Cardboard, acrylic. 30 × 30, 20 × 20

Алматы, 2020

Алматы, 2020

Almaty, 2020
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Көк түстің елу реңкі

• Евгений Танков

Пятьдесят оттенков голубого

• Евгений Танков

Fifty Shades of Blue

• Yevgeny Tankov

Көкпеңбек күн. 2009–2019

Самый синий день. 2009–2019

The Bluest Day Ever. 2009–2019

Хеппенингтің бейнеқұжаттамасы. 4' 55"

Видеодокументация хеппенинга. 4' 55"

Happening. Video documentation. 4' 55"

Алматы, 2020

Алматы, 2020

Almaty, 2020
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Көк түстің елу реңкі

Пятьдесят оттенков голубого

Fifty Shades of Blue

Алматы, 2020

• Әсел Кенжетаева

Алматы, 2020
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• Қала көрінісі. Астана. 2016
Светлана Глушкованың
құжаттық фотосуреті
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Photo by Tamina Ospanova
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Сана-сезімнің өтпелі кезеңі
Досым Сәтбаев
Саяси ғылымдар кандидаты (PhD)

Біз қайшылықтардың айтарлықтай шиеленіскен кезеңінде, яғни,
бір жағынан, цифрлық революцияның арқасында адамдардың
азаматтық және саяси құқықтары үшін күресі жаһандық сипатқа
ие болған және бүкіл әлемдегі әртүрлі топтар адамзатқа ортақ
демократиялық құқықтарды қорғау үшін тез бірігіп жатқан кезеңде
өмір сүріп жатырмыз. Құқық қорғау қозғалысы, үлкен ағаш сияқты,
белгілі бір әлеуметтік, этникалық, кәсіптік, саяси, демографиялық,
гендерлік және басқа да топтардың құқықтары үшін күресушілер
отырған тармақ-тармақ бұтақтарға бөліне бастады. Екінші жағынан,
адам құқықтарына қауіп төндіретін жаңа немесе ұмыт болған ескі
қауіп-қатерлер мүлде күтпеген жерден бас көтере бастады. Атап
айтқанда, әлеуметтік желілердің адамдардың жеке өміріне белсенді араласа бастауы адамның өз басының құпиялылығын қорғау
мәселесін қайта көтерді. Сондай-ақ саяси радикал күштердің қайта
жандануы мен олардың ұстанымдарының нығая бастауы тіпті ежелден келе жатқан демократиялық дәстүрлері қалыптасқан батыс
елдерінде де аса қауіпті қатерге айнала бастады. Бұл — көпшіліктің
жаһандану үрдісінің, сыртқы және ішкі факторлардың әсерінен ай
тарлықтай өзгеріске ұшырап отырған дәстүрлі тіршілік ету ортасын
сақтап қалуға тырысқан дүниетанымдық құндылықтардың өзгеруі
нің нәтижесі. Осыдан келіп, иммигранттарға қарсы партиялар, популист көсемдер, исламофобия, ұлтшылдық, ксенофобия, шовинизм
және т. б. қаптап кетті. Оның үстіне, қазіргі кезеңде ұлттық қауіп
сіздікті қамтамасыз ету мақсатында кейбір азаматтық құқықтарды
ішінара шектеу қажет деген тезистің кең таралуы онсыз да мәз
емес жағдайды одан сайын қиындатып отыр. Бірақ шынайы қауіп
мынада: адам құқықтары әрдайым басты назарда болған демократиялық жүйелердегі қазіргі дәстүрлі либералды құндылықтардың
уақытша дағдарысы авторитарлық режимдерге өз жүйелерінің
тіршілігін ақтап алуға тамаша сылтау болып отыр, олар демократия
лық құндылықтардың негізгі насихаттаушысы болып есептелетін
Батыс мемлекеттерінің жаһандануға қарсы қозғалыс пен антилиберализмді тудырған құндылық дағдарысының шырмауында қалып
отырғанын жұбаныш көреді.
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Әрине, авторитарлық жүйелерде адамдардың азаматтық және сая
си құқықтардың жағдайы авторитаризмнің қатаңдық дәрежесіне
тікелей тәуелді екендігі түсінікті. Алайда айырмашылық тек азаматтар мен қоғамға кигізілетін қарғыбаудың ұзындығында ғана екендігін ұмытпаған жөн. Қазақстанда қарғыбаудың мүлде болмаған
қысқа бір кезеңі, әрине, болды. Бұл КСРО‑ның ыдырауынын кейін
бірден басталып, саяси салдары ауыр үстем президенттік жүйе қа
лыптаса бастаған 1990 жылдардың ортасына дейін созылған либералды романтизм кезеңі еді. Әрине, кеңестік қайта құру кезеңінің
өзінде-ақ саясат тілі «азаматтық қоғам» және «құқықтық мемлекет» сияқты ұғымдармен толықтырыла бастаған болатын. Бірақ
Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін ғана бұл ұғымдардың материалдық формасы пайда болады деген үміт бас көтерген еді. Іле-шала
Қазақстанның (басқа да посткеңестік елдердегі сияқты) әлеу
меттік-саяси өмірінде айтарлықтай белсенділік басталды, соның
нәтижесінде мемлекеттік емес ұйымдар, құқық қорғау ұйымдары,
саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстар сияқты жаңа тұлғалар
пайда бола бастады. Әр түрлі әлеуметтік мүдделерді қорғайтын
бұл ұйымдардың өзара ортақ мақсаты қоғам мен билік арасындағы
қатынастарда мүдделер тепе-теңдігін қалыптастыру еді. Келешек
көрсеткендей, 1995 жылы Конституция қабылданғаннан кейін сая
си теңсіздіктің туындауына байланысты, яғни президент билігі
биліктің қалған тармақтарына үстемдік ете бастағанда, бұл тепе-
теңдікке қол жеткізу мүмкін болмай қалды. Қазақстан мемлекеттік құрылымдар саласында заңнан жоғары, тіпті Конституциядан
гөрі маңыздырақ саналатын құқықтық актілер мен мекемеаралық
нұсқаулар еліне айналды, ал Конституцияның өзі саяси жағдайға
байланысты әрі саяси монополияны сақтап қалу мақсатында үнемі
кесіліп-пішіліп, өзгерістерге ұшырап отырды.
Биліктің көзқарасы бойынша, Қазақстандағы әлеуметтік-экономи
калық және саяси өмірдің барлық салалары «өзіміз» және «бөтен
дер» болып екіге бөлінеді. «Өзіміз» саналатын саяси партиялар
еш қиындықсыз тіркеліп, парламентке өту мүмкіндігін иеленеді.
Ал «бөтен» партиялық құрылымдар қолдан жасалған кедергілерге
ұшырап, саналы түрде «аутсайдерлер» қатарына шеттетіліп отырды. «Өз» бұқаралық ақпарат құралдары әлеуметтік тапсырыс шеңберінде мемлекеттік қаржыны игеру үшін берілетін радиожиіліктерді, теледидар эфирін және баспасөз органын тіркеу куәліктерін
тез арада ала алатын болды. «Бөтен» бұқаралық ақпарат құралдарының күнделікті өмірі тіршілік үшін жанталасқа айналды. Қазақ
стандық мемлекеттік емес ұйымдарды жасанды түрде «өзіміз» бен
«бөтендерге» бөлу үрдісі де аса күрделі мәселеге жатады. Қазақ
стан билігі ұзақ жылдары бойы «экономика, содан кейін саясат»
қағидасын басшылыққа ала жұмыс атқарды, яғни коғамдық сенім
мандатына демократиялық сайлау тетіктері арқылы емес, тиімді
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экономикалық реформалар арқылы қол жеткізуге үміттенді. Бірақ
бұл үміт ақталмады, өйткені экономикалық реформалар бірінің
соңынан бірі сәтсіздікке ұшырады. Оның, бәрін айтпағанда, Қазақ
стандағы «олигархиялық экономика» жағдайында, тиімсіз сот
жүйесі, сыбайлас жемқорлық пен мемлекеттің экономика саласында үстемдік құруы нәтижесінде тіпті жеке меншік құқығының өзі
аморфты сипатқа ұшырады.
Ұзақ уақытта кез келген авторитарлық режимдердің «альфа-омега
сы» ең маңызды құқықты — таңдау немесе сайлау құқығын жою.
Оның нәтижесі ақыры әділетті де тұрақты, шынайы бәсекеге негізделген сайлаудың құрып кетуіне апарып соқтырды. Саяси ғылым
тұрғысынан мұндай ашық сайлау барлық азаматтық және саяси
құқықтардың іргетасы болып саналатын негізгі базис болып есептеледі. Сайлау және сайлану мүмкіндігінің жоқтығы қоғамдағы
бірен-саран топтың тар мүддесін көздеген қоғамдық өмірдің бар
лық саласын, ең алдымен, саяси саланы бақылап отыру монополия
сына сүйенетін биліктің авторитарлық құқығын күшейтеді. Адам
құқықтарын өрескел бұзушылық әрекеттері көбінесе саяси салада
жиі байқалатыны таңқаларлық нәрсе емес, өйткені дәл осы саладағы ойлау еркіндігі мен қарсылықтың пайда болуы аса қауіпті
саналады. Биліктің бастамасымен көптеген «қызыл жалаушалар»,
яғни сайлау, саяси партиялардың қызметі, митингілер мен демон
стр
 ациялар ұйымдастыру, бұқаралық ақпарат құралдары және т. б.
туралы жалған заңдар пайда болады. Бұл заңдар адамдардың саясатқа қатысу құқығы мен сөз бостандығын шектеумен ғана тоқтап
қалған жоқ. Билік үшін күштік құрылымдар емес, сондай-ақ ішкі
цензура да адамдардың сөзі мен іс-әрекетін бақылап отыруы үшін,
адамдардың бойында өзін-өзі бақылау тетігін дамыту аса маңызды
болды.
Бірақ көптеген саяси режимдердің қателігіне бой ұрып, олар аза
маттардың басым бөлігінің үнсіздігін қазіргі саясатты мақұлдау
ретінде қабылдай бастады. Алайда бұл, керісінше, көбінесе билікке
деген сенім дағдарысының индикаторы болып саналады. Қазақ
стандағы тыйымдар мен шектеулердің бетон іспетті тас қабатына
қарамастан, адам құқықтарын қорғау мен оппозициялық қозға
лыстардың өркендері өз жолын тауып шығып жатты. Ал 2019 жылы
биліктің жартылай өтпелі кезеңі, яғни «транзиті» басталған кезде
көптеген қазақстандықтардың санасында да «транзит» басталды, яғни олар өз құқықтары үшін күрескен сайын, ескірген саяси
жүйені жаңарту мүмкіндігінің арта түсетінін түсіне бастады. Оның
үстіне, айналамыздағы әлем коммуникациялық жаңалықтар мен
постмодернизм дәуірінде серпінді өзгерістерге ұшырай бастады.
Көптеген авторитарлық саяси жүйелер мұндай өзгерістерге дайын
болмай шықты. Жаһандық үрдістер Қазақстан қоғамының да өзгеруіне тікелей немесе жанама түрде де әсер етіп отырды, қоғам
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одан ары әртүрлі топтарға бөлініп, олардың біразы классикалық
наразылық шараларынан бастап, жаңа заманғы флешмобтар, көрмелер мен сахналық қойылымдар сияқты әртүрлі әдістерді қолдана
отырып, өздерінің азаматтық және саяси құқықтарын белсенді
түрде қорғауға көшті. Интернет сансыз әлеуметтік желілер мен мес
сенджерлер арқылы жастарды әлеуметтендіру үрдісінің маңызды
институттарының біріне айналып, үкімет жағындағы партиялар,
мемлекеттік емес ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары және
басқа да ресми әлеуметтендіру институттарына деген сенім дағдарысын арттыра түсті. Әлеуметтік желілер биліктің ақиқаттың соңғы
инстанциясымыз деген авторитарлық ұмтылысының бос әурешілдік
екенін дәлелдеп берді. Өзге де посткеңестік елдер сияқты, Қазақ
станда да интернетке қолжетімділік виртуалды шындыққа қол
жеткізуді өзінің табиғи (туа біткен) құқығы деп қалыптастырған
адамдардың бүкіл бір буыны өсіп шықты. Бірқатар елдерде өкіметтің бұл құқықтан айыруға тырысу әрекеттері әдетте саясатқа енжар
жастардың митингке шығуына дейін әкелді. Бұған жақсы мысал
ретінде Ресей билігінің Telegram кросс-платформалық мессенжерін
бұғаттау туралы шешіміне қарсы Мәскеуде 2018 жылдың сәуірінде
өткен, 12 мыңнан астам адам қатысқан «Еркін интернетті қорғау»
митингісін келтіруге болады. Ол күндері Telegram қолдау шарасына
online режимінде тәрбиеленген, кеңестік кезеңді мүлдем білмейтін, ол жерге оралғысы да келмейтін ұрпақ наразылық танытып,
offline режиміне шықты. Енді, дәл сондай ұрпақ Қазақстанда да
өсіп жетілді. Сайып келгенде, митингілер, наразылық шерулері мен
революциялардың түп негізінде әртүрлі себептер жатуы мүмкін.
Бірақ ол себептердің бәрі, айналып келгенде, адамдардың өздерін
тобыр ретінде санап, оларды немен асырап, қайда жетектеу керектігін жақсы білетін бақташылардың пайда болуын қаламауына және
олардың қарсылығына барып тіреледі.
Осы жерде мынадай сұрақ туындайды: «Әлеуметтік желілер 1990
жылдардың басында қалыптасқан қазақстандық азаматтық қоғамның жаңа түрі немесе реинкарнациясы болады деп айта аламыз
ба?» Болады деп айтуға негіз бар сияқты. Біздің көз алдымызда
әртүрлі мақсаттармен құрылған, құрамы жағынан сан алуан әлеуметтік белсенділіктің жергілікті әрі мүлде жаңа формалары сыннан
өтіп жатыр. Әлеуметтік желілер Қазақстандағы кейбір оқиғаларға
қатысты қоғамның реакциясы тұрғысынан «домино құбылысын»
тудырады. Американың саясаттану ғылымында бұл құбылыс
«grassroots» деп аталады, яғни кейде төменгі сатыдағы халықтың
белсенділігі биліктің шешіміне әсер етуі мүмкін. Қазақстандағы
халық белсенділігінің бұл түрінің оң үрдіс болып есептелуінің
бірнеше себептері бар. Біріншіден, халықтың саяси мәдениетінің
деңгейі көтеріледі, өйткені нақты мәселені шешуге атсалысу байқалады. Екіншіден, көп адам өз мүдделері мен тіршілік аясынан
тыс қалып келген әлеуметтік мәселелерге көңіл аудара бастайды.
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Үшіншіден, біздің көз алдымызда еріктілер қозғалысының мәдение
ті өсіп келеді, ал бұл қалыптасып келе жатқан болашақ азаматтық
қоғамның негіздерінің біріне жатады. Өйткені белсенділікті бұл түрі
белгілі бір әлеуметтік, экологиялық, гендерлік немесе саяси мәселелерді шешу ісіне жастарды тартудың арнасы болып саналады.
Бірақ, ең бастысы, осы мәселелерді шешуге тырысу ерте ме, кеш
пе, қозғалысқа қатысушылардың өздерінің азаматтық және саяси
құқықтарын қорғау мен жүзеге асыру қажеттігіне келіп тіреледі.
Өйткені әлеуметтік мәселелердің көпшілігі не осы құқықтардың
тапталуынан, не бейбастақ заңсыздықтардан туындаған немесе
сапасыз заңдардың қабылдануының нәтижесі немесе халықтың өз
құқықтық сауатсыздығының салдары болып саналады. Сондықтан,
1990‑жылдардың басындағыдай, тәуелсіздік алғанына отыз жыл
өтсе де, Қазақстанда халықтың, ең алдымен жастардың құқықтық
сауатын ашу мен оларға құқықтық білім беру қажеттігі туындап
отыр. Оның үстіне, біз цифрлық революцияның тағы бір қайшылы
ғының куәсі болып отырмыз, яғни ақпарат көлемінің ұлғаюымен
қатар online режимінде әртүрлі білім көзіне қол жеткізу мүмкіндіктері көпшіліктің біраз бөлігін жаңа «Ағартушылық» дәуіріне емес,
керісінше, «Neo-надандық» дәуіріне әкеліп, «пост шындықтың»
белсенді таралуына және фейкократияның күшеюіне әкеп соқтырды. Бұл құбылыстардың барлығы «мыстандар аулау соғысы» мен
компьютерлік линч сотын жандандырып, әлеуметтік төзімсіздік пен
құқықтық сауатсыздықты күшейте түседі. Оның үстіне, көптеген
елдерде, оның ішінде Қазақстан да бар, қоғамның интеллектуалды және мәдени деңгейін мақсатты түрде әдейі төмендету үрдісі
сезіледі. Әлбетте, бұл кез келген білімді және мәдениетті адамның
басты қаруы — күрделі сұрақтар қоя білу, оларға жауап алуға тырысу, сондай-ақ өз құқықтарын білу және оны қорғай білу қабілетіне деген қорқыныштан туындауы мүмкін. Демек, Қазақстандағы
құқықтық білім берудің сан алуан платформалары, форматтары,
құралдары мен арналары, оның ішінде заманауи өнер тілін қолдану әдістері неғұрлым көп болса, соғұрлым қоғамдағы құқықтық
және саяси мәдениеттің деңгейін көтеру мүмкіндігі артып отырады. Сана-сезімі төмен надан тобыр да, сана-сезімі жоғары білімді
халық та биліктің жасап отырған ісіне бірдей сыни көзқараста
болуы мүмкін ғой! Алайда егер бірінші топ көбінесе сабырға ша
қырған үндеулерге құлақ аспай, көбінесе басбұзарлық әрекеттерге
дайын болса, екіншілері қоғамды өзгерту үшін өздері байсалды
ақыл-кеңестер ұсынуға дайын, ең бастысы, оларды тыңдар біреу
болса болды. Қорытындылай келгенде, кез келген биліктің өзін-өзі
сақтау түйсігі тұрғысынан, туындаған мәселелерді бірлесе шешу
үшін және Қазақстанда құқықтық мемлекетті дамыту үшін «Моло
тов коктейлін» лақтыруға дайын адамдармен ғана емес, өзара
әріптестік пен серіктестікке қабілетті адамдармен де тіл табыса
білген дұрыс.
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Саяси мәнмәтіндегі өмір
Евгений Жовтис
Қазақстандағы адам құқықтары және заңдылықты сақтау
жөніндегі халықаралық бюроның директоры

Соңғы 30 жыл ішінде, бұрынғы Кеңес Одағы кеңістігіндегі мемлекеттердің басым бөлігінде, саяси ғылым тұрғысынан қарағанда
мүлдем оғаш көрінетін авторитарлық саяси режимдер қалыптас
ты. Оларды «аралас авторитаризм» немесе «жасанды демократия» деп сипаттауға болады. Менің ойымша, олар заң жүзінде де,
іс жүзінде де байқалып отырған басқарушы элитаның екіжүзділік
деңгейімен ғана ерекшеленеді.
Егер біз қазіргі кезеңдегі басқарудың демократиялық формаларына, заң мен сыйластыққа, адам құқықтарын қорғау мен ынталандыруға негізделген тұрақты даму тұжырымдамасын басшылыққа
алатын болсақ, біздің мемлекетіміз әр кезде мұндай режимнің әр
сипатын көрсететін классикалық мысал болып саналады.
Біздің 1995 жылғы конституциямыз бір алып қарағанда билікті бөлу,
шектеу мен тепе-теңдіктер жүйесін орнатқан сияқты болып көрінді. Онда биліктің үш тармағы бар: заң шығарушы және өкілетті
билік (екі палаталы парламент), атқарушы билік (премьер-министр
басқаратын үкімет) және сот (Жоғары сот және квазисот органы —
Конституциялық кеңес, себебі бізде конституциялық сот жоқ).
Бірақ конституциялық демократия үшін қалыпты саналатын билікті
бөлуден басқа, біздің конституциямызда биліктің тағы бір тармағы
бар. Ол — президент билігі. Президент мемлекеттік биліктің барлық
тармақтарының үйлесімді жұмыс істеуіне және биліктің халық алдындағы жауапкершілігіне жауап береді. Осылайша, біздің елімізде
президенттің басқа билік тармақтарынан үстемдігі заңдастырыл
ған «үш плюс бір» тектес айрықша суперпрезиденттік «вертикаль»
құрылған, сол себепті бұл осы «демократиялық» құрылымды жасанды деп атауымызға толық мүмкіндік береді.
Немесе Конституцияның 10‑бабын қарастырайық. Біздің елімізде
қос азаматтыққа тыйым салынғанын бәріміз білеміз. Сонымен,
10‑баптың екінші тармағының, бірінші сөйлемінде «Республиканың
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азаматын азаматтығынан... айыруға, сондай-ақ оны Қазақстаннан
тыс жерлерге аластауға болмайды» деп ап-анық жазылып тұр.
Алайда сол тармақтың екінші сөйлемінде «Азаматтықтан айыруға...
соттың шешімімен ғана жол беріледі» деп жазылған.
Елдің ең маңызды құқықтық құжатындағы бір баптың бір тармағында бір-біріне тікелей қайшы келіп тұрған әрі адамдардың азаматсыздығын тудыратын бұл анықтама еліміздегі саяси режимді дәл
сипаттайды: жалпы адамның кейбір құқықтарын шектеуге болмайды, бірақ ол шектеу режимге аса қажет болса, онда шектеуге болады деген сөз.
Ары қарай осындай мысалдар заңнамада да, іс жүзінде де есепсіз
деуге болады. Елдегі адам құқықтары, әсіресе саяси құқықтар мен
азаматтық еркіндіктер саласы осындай саяси құрылымның, саяси
мәнмәтіннің тұтқынында отыр.
Әңгіменің басын өз елімізді басқару, саясатпен айналысу және еркін сайлауға қатысу құқықтарынан бастасақ, Конституцияда саяси
және идеологиялық әртүрлілік пен саяси плюрализм бекітілген болса да, өкінішке орай, не Парламентте, не жергілікті өкілетті билік
органдарында (мәслихаттарда) оппозиция өкілдері мүлдем жоқ.
Неліктен? Өйткені, біріншіден, ұйымдасқан, әсіресе оппозициялық
саяси әрекетке, қолданыстағы саяси партиялар туралы заңнама
ешқандай жағдай тудырып отырған жоқ. 19 миллион халқы бар
мемлекетте саяси партия құру үшін сіз бұл елдің 17 аймағының кем
дегенде үштен екісінің өкілі болып саналатын 1000 адамның басын
бір жерге қосып, құрылтай съезін өткізуіңіз керек. Содан кейін
төрт айдың ішінде кем дегенде 40 000 адам жинап, оның мүшеле
рінің (2020 жылының мамыр айында Парламент бұл көрсеткішті
20 000‑ға дейін төмендету туралы заң қарастырып жатса да, ол негі
зінен жағдайға еш әсер етпейді) барлық мәліметтерін партияға өту
өтініштерімен және мекен-жайларымен Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне жолдауыңыз қажет.
Екіншіден, жалпыұлттық бұқаралық ақпарат құралдарына оппозицияның қолы ешқашан жетпейді, өйткені олар не мемлекеттің меншігінде, не биліктің маңына шоғырланған азғана топтар мен олигархтардың бақылауында. Оппозиция өкілдері не Орталық сайлау
комиссиясында, не басқа деңгейдегі комиссиялардың құрамында
жоқ.
Үшіншіден, тәуелсіз мемлекетімізде өткізілген бірде-бір сайлауды
ЕҚЫҰ‑ның сайлауларды бақылау миссиялары еркін және әділетті
сайлау стандарттарына сай деп таныған емес.
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Яғни саяси плюрализм бар болып есептелгенмен, іс жүзінде ол
мүлдем жоқ, ал демократиялық мемлекеттің «Алдымен — өкілдік,
содан кейін салықтар!» қағидасы іс жүзінде әлі жүзеге аспаған.
Еліміздің Конституциясы сөз бостандығы мен пікір білдіру құқығына кепілдік бергенмен, бірақ елімізде іс жүзінде тәуелсіз радио мен
теледидар жоқ десе де болды. Жалпыұлттық бұқаралық ақпарат құ
ралдары (радио, теледидар, газет, журналдар) не мемлекетке тие
сілі, не мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс істейді, не оларды
билік айналасындағы қаржылық-өндірістік топтар қаржыландыра
ды. Сондықтан бұл бұқаралық ақпарат құралдарында шын мәнісін
де ешқандай саяси пікірталас жоқ, президент пен үкіметке байланысты сыни көзқарастарға жол берілмейді. Бірнеше тәуелсіз газет,
онлайн-БАҚ, блогтар, сынға бейім блогерлер, тәуелсіз журналистер,
сыни материалдар жариялайтын азаматтық белсенділер қылмыс
тық кодекстің халықаралық құқық қорғау қауымдастығының сынға
алып жүрген әртүрлі әлеуметтік алауыздық түрлерін қоздыру, жал
ған ақпарат тарату, жоғары лауазымды шенеуніктердің ар-намысы
мен қадір-қасиетіне кір келтіру, мемлекеттік қызметкерлерге тіл
тигізу және т. б. баптары бойынша үнемі қысымда жүреді.
Конституция бейбіт жиналыстардың бостандық құқығына кепілдік
береді. Бірақ іс жүзінде бұл құқық мүлдем жоқ, өйткені елімізде
бейбіт жиналыстарды тек әкімшіліктің рұқсатымен өткізу қағидасы
орнатылған, оның ішінде ереуілдер мен тіпті одан қалса, қоғамдық
орындарда аштық жариялау акцияларын өткізуге дейін рұқсат
алу қажет. Қазір бейбіт жиналыстар өткізу туралы жаңа заң Пар
ламентте қабылдау қарсаңында тұрса да, ол заңда жиналыстар,
митингілер мен жеке ереуілдерге байланысты жергілікті әкімшілікті
хабардар ету тәртібі қарастырылған, ал ереуілдерді тыйым салын
ған орындардан басқа барлық жерлерде өткізуге болады делінген,
бірақ өкінішке орай, біздің елімізде бұл құқықты жүзеге асыру
мүмкіндіктері халықаралық жетекші сарапшылар көрсеткен стандарттарға әлі де сәйкес келмейді. Еліміздің барлық елді мекен
дерінде жергілікті биліктің нұсқауымен бейбіт жиындар өткізуге
болатын бір немесе екі-ақ арнайы орын бөлінген. Қабылданғалы
жатқан жаңа заңға сәйкес, мұндай орындардың саны әлі де көбейе
түседі деп күтілсе де, жиналыстардың өткізілуіне мұндай шектеу
қою халықаралық заңдарда қабылданған «sight and sound», яғни
мақсат ты аудиторияның «көру және есту аумағында» болу қағидасына қайшы келеді. Оның үстіне соңғы бірнеше жылда жергілікті
билік митинг өткізу өтініштеріне байланысты онға да жетпейтін
рұқсат берді, ал жүздеген қарсылық акциялары заңсыз деп танылды. Осы уақыт ішінде әр түрлі рұқсат етілмесе де толығымен бейбіт
сипатта өткен наразылық акциялары барысында, оның ішінде был
тырғы маусымда өткен президенттік сайлаудан кейінгі наразылық
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акцияларында бірнеше мың адам ұсталып, олардың мыңнан астамы әкімшілік жауапкершілікке тартылды, соның ішінде әкімшілік
қамауға алынғандары да қаншама. Бұған қоса, сот процестері көбінесе түн ішінде, полиция бөлімшелерінің ішінде және адвокаттардың қатысуынсыз өткізілді. Адамдарды жеке қарсылық ереуілдері,
флешмоб, ұлттық ескерткішке гүл шоқтарын қойғаны үшін, тіпті кө
шеде түсі дұрыс емес шарлармен қыдырып жүргені үшін де ұстады.
Билік оны да наразылық көрсету деп түсіндіреді.
Конституция бірлестіктер құру бостандығына кепілдік береді, бірақ
ресми тіркелмеген қоғамдық бірлестіктердің қызметіне тыйым са
лынған. Сондықтан азаматтардың кез келген бірлестігін билік қо
ғамдық деп санап, олардың ұйымдастырушылары мен мүшелерін
әкімшілік жауапкершілікке тартуы мүмкін. Қылмыстық заңнамада
анықтамасы заң тұрғысынан анықталмаған ерекше бір субъект —
жауапкершілігі аса жоғары «қоғамдық бірлестіктің жетекшісі» деген
ұғым бар.
Біздің заңнамада қызметі көптеген шектеулермен ерекшеленетін
діни бірлестіктердің орны жеке көрсетілген, нәтижесінде мемлекеті
міздің халықаралық міндеттемелерінде кепілдік берілген ар-ождан,
дін ұстану немесе наным бостандығы құқықтарымызды іске асыру
діни рәсімдер, көзқарастарды, материалдарды немесе әдебиеттер
тарату сияқты әрекеттерді жасау мәселесінде ерекше бір «резервацияда» ғана атқарылатын болады.
Конституцияда жүріп-тұру еркіндігі және мекен-жай таңдау құқығы
бекітілген, бірақ бізде әлі күнге дейін кеңестік кезден қалған тоталитарлық өткен шақтың мұрасы саналатын «прописка» деген шектеу бар. Ол қазір «тіркелу» делінсе де, азаматтар да, мемлекеттік
органдар да өзара оны «прописка» деп атайды. Дәл осы «тіркелу»
шарасына біздің барлық негізгі экономикалық және әлеуметтік құ
қықтарымыз тәуелді, оның ішінде білім алу және денсаулық сақтау
құқығы да бар; ол табысы төмен адамдарға, ішкі мигранттарға және
басқа да адамдарға өз құқықтарын жүзеге асыру барысында күрде
лі кедергілер туғызады. Бұл салада не өзгеріс жоқ, не халықаралық
стандарттар мен шетелдік озық тәжірибелерге ешқандай ұмтылыс
байқалмайды.
Ал азаматтардың әділ сот процесіне деген құқығы жайлы мүлде
бөлек әңгіме қозғауға болады. Ол ұлттық қауіпсіздік органдарының, полицияның, прокуратураның іс-әрекетінен бастап, тікелей
сот процестерін жүргізуге дейінгі барлық деңгейлерді қамтиды.
Конституцияда бекітілген жазықсыздық презумпциясы қағидасына
қарамастан, іс жүзінде мемлекет пен азаматтар арасындағы қа
рым-қатынас сол азаматтың ықтимал жазықтылығына негізделген.
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Қылмыстық немесе әкімшілік процесс кезіндегі екі жақтың теңдігі
туралы құқықты тек армандауға болады. Кеңестік кезеңдегі «үлкен
көкелерінен» мирас болып қалған Ұлттық қауіпсіздік органдары,
ішкі саясат пен идеологиямен айналысатын полиция, прокуратура
және басқа да мемлекеттік органдар саяси оппозицияны, азаматтық белсенділерді, тәуелсіз журналистерді және жалпы наразы
халықты кеңінен бақылап отыруын жалғастырып келеді.
Адам құқықтары саласындағы осындай жабырқау жағдайда қандай да бір оң өзгерістер бар ма? Әрине, бар, бірақ көп емес! Өткен
25 жыл ішінде біздің еліміз еңбекші-мигранттар мен олардың от
басы мүшелерінің құқықтары туралы халықаралық конвенция,
азаматтығы жоқ адамдардың мәртебесі және азаматсыздықты
азайту туралы конвенция, Халықаралық қылмыстық соттың Римдік
мәртебесінен басқа, адам құқықтары саласындағы барлық дерлік
халықаралық шарттарға қол қойды, оған қоса БҰҰ комитеттерінің
азаптауға қарсы адам құқықтарын қорғау, нәсілдік кемсітушілік пен
әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою жөніндегі құзыретін мойындады. 2000 жылдардың басында біздің елден шығу рұқсатнамалары жойылды және әлемдегі көптеген елдердің азаматтары сияқты,
біз де 20 жыл бойына мемлекеттің рұқсат қағазынсыз әлемді аралап келеміз. 2000 жылдардың басында біз өлім жазасына мерзімсіз
мораторий жарияладық, содан бері 15 жылдан астам уақыт ішінде
ешкім өлім жазасына кесілген жоқ. 20 жылдан астам уақыттан бері
билік адамды азаптау мен оған қатыгездік таныту күрделі мәселе
екенін ресми мойындады, содан бері осы салада көптеген маңыз
ды қадамдар жасалса да, әлі де өз шешімін таппаған мәселелер
көп. Елімізде ювеналды юстиция енгізілді, бұл кәмелетке толмаған
тұтқындардың санының 20 еседен астам азаюына әкелді. Соңғы
10 жылда бас бостандығынан айырылғандардың саны 3 еседен
астам мөлшерде азайды. Құқық қорғау органдары мен сот жүйе
сін реформалау әрекеттері қолға алынуда. Осымен, мүмкін, саяси
құқықтар мен азаматтық еркіндіктер саласындағы жетістіктеріміз
тәмамдалады.
Біз мемлекеттің қоғамға қарағанда үстемдігі айқын әлеуметтік-
саяси кеңістікте өмір сүріп жатқандықтан, қоғам өзі сайлаған неме
се тағайындаған бюрократиямен тең құқықты қатынастар субъектісі
ретінде емес, керісінше, мемлекеттің қамқорлығы пен бақылауы
ның объектісі болғандықтан, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтарымыз толығымен дерлік бізді бақылап отырған мемлекетке тәуелді. Еліміздегі түпкілікті саяси құқықтар мен азаматтық
еркіндіктерді жүзеге асырудағы аса күрделі мәселелерді ескере
отырып, азаматтар өздерін билік пен мемлекетті құрушы, қаржы
ландырушы сайлаушылар мен салық төлеушілер ретінде емес, негі
зінен билікке өтініш білдіруші не сұраушы ретінде сезінеді.
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«Аралас авторитаризм» немесе «жасанды демократияның» тағы
бір қасиеті бар. Олар кейде өнер саласындағы абсурдизм мен
сюрреализмді саясат немесе заң саласына қолданады. Бірқатар
«саяси» қылмыстық іс бойынша негізгі үкімге қосымша жазалау
ретінде азаматтарға қоғамдық жұмыспен айналысуға, митингтер
мен демонстрациялар ұйымдастыруға, ал Орал қаласының соты
азаматтық белсендіге семинарларға, тренингтерге, дөңгелек
үстелдер мен конференцияларға қатысуға тыйым салды.
Әрине, Франц Кафка мен Джордж Оруэллді бір-бірімен «айқастыруға» да болады, бірақ нәтижесі аса үлкен оптимизм тудырмайды,
өйткені біздің құқықтарымыз бен бостандықтарымыз жоғарыда
сипатталған саяси жағдайға толық тәуелді болып тұрған кезде,
олар туралы түсініктеріміз бен бізді қоршаған шындық ешқашан
бірі-біріне сәйкес келмейді.
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Мы живем в довольно противоречивый период времени, когда,
с одной стороны, борьба за гражданские и политические права
человека приобрела глобальный характер, в том числе благодаря
цифровой революции, когда разные группы людей в разных странах мира быстро объединяются, чтобы защитить универсальные
демократические права. Правозащитное движение, как большое
дерево, стало состоять из многочисленных разных ветвей, на котором сидят борцы за права тех или иных социальных, этнических,
профессиональных, политических, демографических, гендерных
и других групп. Но с другой стороны, стали появляться новые или
хорошо забытые старые угрозы правам человека с совсем неожиданных сторон. В частности, активное проникновение социальных
сетей в жизнь людей актуализировало вопрос о праве человека на защиту своей конфиденциальности. Не менее серьезной
угрозой является реинкарнация и укрепление позиций политического радикализма даже в западных странах с устоявшимися
демократическими традициями, которые стали давать трещину.
Это результат изменения мировоззренческих ценностей, так как
многие пытаются сохранить свою привычную среду обитания,
которая сильно меняется под воздействием той же глобализации,
внешних и внутренних факторов. Отсюда рост популярности антииммигрантских партий, лидеров-популистов, исламофобия, национализм, ксенофобия, шовинизм и т. д. Ситуацию усугубляет рост
популярности тезиса о том, что обеспечение национальной безопасности сейчас требует частичного ограничения тех или иных
гражданских прав. Но опасность заключается в том, что кризис
традиционных либеральных ценностей в тех или иных демократических системах, где права человека всегда были фундаментом,
дает прекрасный повод авторитарным режимам оправдывать свое
существование, успокаивая себя тем, что лоббисты демократических ценностей в лице западных государств сами находятся в состоянии ценностного кризиса, который породил антиглобалистов
и антилибералов.
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Понятно, что в авторитарных системах ситуация с гражданскими
и политическими правами человека зависит от степени жесткости
самого авторитаризма. Но речь идет лишь о длине поводка, который надевают на граждан и общество. В Казахстане был лишь
небольшой период, когда такой поводок отсутствовал. Это был
период либерального романтизма, который начался сразу после
развала СССР и продолжался до середины 1990‑х годов, когда уже
начала складываться сверхпрезидентская система со всеми вытекающими отсюда политическими последствиями. Конечно, еще
в период советской перестройки политический новояз пополнился
такими дефинициями, как «гражданское общество» и «правовое
государство». Но именно после развала Союза появилась надеж
да на то, что эти дефиниции обретут материальную форму. Тогда
в Казахстане (как, впрочем, и в большинстве других постсоветских стран) началась довольно активная социально-политическая
жизнь, в результате которой стали появляться новые игроки в лице
НПО, правозащитных организаций, политических партий и общест
венных движений. Данные институты, представляющие разные
социальные интересы, были связаны между собой одной целью,
а именно сформировать баланс интересов в отношениях между
обществом и властью. Но как показало будущее, этого баланса так
и не удалось достичь в связи с появлением политического дисбаланса после принятия Конституции 1995 года, где президентская
вертикаль стала доминировать над остальными ветвями власти.
Казахстан стал страной подзаконных актов и внутриведомственных
инструкций, которые в глазах государственных структур имели
большую значимость, чем сам закон и даже Конституция, которую
также постоянно перекраивали исходя из политической конъюнктуры и желания сохранить политическую монополию.
С точки зрения власти, весь сегмент социально-экономической и
политической жизни в Казахстане делился на «своих» и «чужих».
«Свои» политические партии легко получали регистрацию и шанс
попасть в парламент. В свою очередь, «чужие» партийные структуры целенаправленно отодвигались на позиции «аутсайдеров»,
сталкиваясь с большим количеством препятствий. «Свои» СМИ
довольно быстро приобретали радиочастоты, телевизионный эфир
и свидетельства о регистрации печатного органа для того, чтобы
осваивать государственные финансы в рамках социального заказа.
«Чужие» массмедиа каждый день боролись за выживание. Сущест
венной проблемой стал процесс искусственного деления казахстанских НПО на «своих» и «чужих». Руководство Казахстана также
долгое время делало ставку на принцип «сначала экономика, а потом политика», рассчитывая таким образом получить мандат доверия со стороны граждан не через демократические электоральные
механизмы, а через эффективные экономические реформы. Но эти
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попытки провалились, так как провалились экономические реформы. Даже право на частную собственность в Казахстане приобрело
аморфный характер в условиях «олигархической экономики», неэф
фективной судебной системы, наличия коррупции и доминирования государства в экономике.
Долгое время альфой и омегой любых авторитарных режимов была
ликвидация самого главного права — права выбора. В результате
не было честных, регулярных и конкурентных выборов. С точки
зрения политической науки, такие выборы являются тем самым
базисом, на котором выстраиваются все остальные гражданские
и политические права. Так как отсутствие возможности выбирать
и быть избранным закрепляет авторитарную форму легитимности
власти, которая опирается на монополию и контроль практически
всех сфер жизни, в первую очередь политической, исходя из интересов узкой группы лиц. Неудивительно, что наиболее серьезные
нарушения прав человека чаще всего наблюдались в политической плоскости, так как именно здесь опасались появления ростков инакомыслия и оппозиции. По инициативе власти возникает
большое количество «красных флажков» в виде фейковых законов
о выборах, о деятельности политических партий, об организации
митингов и демонстраций, о СМИ и т. д. Эти законы должны были
не только ограничивать право людей на участие в политике и на
свободу слова — для власти было важно развить в людях самоцензуру, чтобы внутренний цензор, а не силовые структуры контролировали слова и действия людей.
Но ошибка многих политических режимов заключалась в том, что
часто молчание большинства граждан они воспринимали как одобрение проводимой политики. Хотя нередко это, наоборот, было индикатором наличия кризиса доверия. И даже сквозь бетон запретов
и ограничений в Казахстане все равно пробивались ростки правозащитной деятельности и оппозиционной активности. А в 2019 году,
когда начался «полутранзит» власти, у многих казахстанцев про
изошел свой «транзит сознания», приведший к пониманию того, что
борьба за свои права — это возможность провести апгрейд политической системы, которая уже не может работать по-старому. Тем более, окружающий мир стал меняться гораздо динамичнее в эпоху
коммуникационных революций и постмодернизма. К этому не были
готовы многие авторитарные политические системы. Глобальные
тренды прямо или косвенно также влияли на трансформацию казахстанского общества, которое стало более фрагментированным
и состоящим из разных групп, некоторые из которых стали активно
отстаивать свои гражданские и политические права, используя
более разнообразные методы, от классических акций протестов
до флешмобов, выставок и перфомансов. Интернет с большим
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разнообразием социальных сетей и мессенджеров стал превращаться в один из ключевых институтов социализации молодежи,
на фоне кризиса доверия к официальным институтам социализации в лице провластных партий, НПО, СМИ и др. Социальные сети
стали одним из растворителей авторитарной претензии на истину
в последней инстанции. В Казахстане, как и в других постсоветских странах, выросло целое поколение людей, для которых доступ
в интернет сформировал представление о наличии у них естественного (врожденного) права на свободный доступ в виртуальную
реальность. В некоторых странах попытка ущемить это право даже
приводила к выходу на митинги когда-то аполитичной молодежи.
Наглядным примером был митинг «В защиту свободного интернета», который прошел в апреле 2018 года в Москве, когда более
12 тысяч человек вышли на улицу против решения российских властей заблокировать кросс-платформенный мессенджер Telegram.
Тогда в поддержку Telegram в протестный offline вышло поколение
online, которое не помнит и не знало совок, но явно возвращаться туда не хотело. Такое же поколение появилось и в Казахстане.
В конечном счете в основе митингов, демонстраций и революций
могут лежать разные причины. Но все они сводятся к нежеланию
людей, чтобы их считали баранами, у которых появляются пастухи,
которые якобы лучше знают, куда их вести и чем кормить.
И здесь возникает вопрос: можно ли говорить о том, что социальные сети будут реинкарнацией казахстанского гражданского
общества первой половины 1990‑х годов, но в новой оболочке?
Скорее всего, да. На наших глазах тестируются совсем иные формы
социальной точечной мобилизации, имеющие разные цели и состав
участников. Социальные сети создают «эффект домино», с точки
зрения бурной реакции общественности на те или иные события
в Казахстане. В американской политической науке такое явление
называется «grassroots», то есть низовая активность, которая
иногда может оказывать влияние на власть. И такая форма активности населения в Казахстане является позитивным трендом по
нескольким причинам. Во-первых, повышается уровень политической культуры, так как наблюдается включенность в решение
конкретной проблемы. Во-вторых, многих людей начинают волновать проблемы, которые раньше находились на периферии их
жизненных интересов. В-третьих, на наших глазах растет культура
волонтерского движения, что является одной из основ будущего
гражданского общества, так как эта деятельность создает новый
канал участия молодежи в решении тех или иных социальных,
экологических, гендерных или политических проблем. Но самое
главное, попытки решения всех этих проблем рано или поздно
подведут его участников к необходимости защиты и реализации
своих гражданских и политических прав, так как большинство из
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существующих проблем либо были порождены нарушением этих
прав и беспределом, либо стали следствием принятия некачественных законов, либо возникли по причине правовой безграмотности
самих людей. И как в начале 1990‑х годов, спустя почти тридцать
лет после обретения независимости, в Казахстане снова возникла
острейшая потребность в правовом ликбезе и просвещении населения, в первую очередь для молодежи. Тем более, что мы сталкиваемся с другим парадоксом цифровой революции, который состоит
в том, что колоссальное увеличение объемов информации, а также
возможностей для доступа к разным знаниям онлайн, не привело
к новой эпохе Просвещения для значительных масс населения,
а наоборот, породило «Neo-невежество», где идет активное распространение «постправды» и укрепляется фейкократия. А все это
провоцирует новую «охоту на ведьм», цифровое линчевание, рост
нетерпимости и правовую безграмотность. Тем более, возникает
такое ощущение, что во многих странах, в том числе и в Казахстане,
идет целенаправленное снижение интеллектуальной и культурной планки в обществе. Возможно, это связано со страхом перед
главным орудием любого образованного и культурного человека —
способностью задавать неудобные вопросы, пытаться получать на
них ответы, а также знать и уметь отстаивать свои права. Поэтому
чем больше в Казахстане будет разных площадок, форматов, инструментов и каналов правового просвещения, в том числе посредством использования языка современного искусства, тем больше
будет возможности повысить уровень правовой и политической
культуры в обществе. Ведь невежественная толпа и образованная
масса могут быть одинаково критически настроены к тому, что делает власть. Но если первые часто глухи к здравым призывам
и готовы к погромам, то вторые сами готовы генерировать здравые
идеи, главное, чтобы было желание их слышать, с целью что-то
изменить. В конечном счете с точки зрения самосохранения любой
власти лучше разговаривать с теми, кто готов не только швырять
коктейль Молотова, но и способен сотрудничать, для того чтобы
совместно решать возникшие проблемы, в том числе для того чтобы
в Казахстане появилось правовое государство.
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по правам человека и соблюдению законности

В течение последних почти 30 лет в большинстве государств на про
стр
 анстве бывшего Советского Союза сформировались весьма странные с точки зрения политической науки авторитарные политические
режимы, которые можно охарактеризовать как «гибридный авторитаризм» или «имитационную демократию» и которые, с моей точки
зрения, отличаются только уровнем лицемерия правящих элит, выраженного как в законодательстве, так и на практике.
Наше государство, если исходить из современной концепции устойчивого развития, основанной на демократических формах правления,
верховенстве права и уважения, поощрения и защиты прав человека,
является классическим примером такого режима, причем в разные
моменты времени проявляющим и те, и другие черты.
Наша конституция 1995 года устанавливает как бы систему разделения властей и сдержек и противовесов. В ней есть три ветви власти:
законодательная и представительная (двухпалатный парламент), исполнительная (правительство во главе с премьер-министром) и судебная (на вершине находится Верховный суд и квазисудебный орган —
Конституционный совет, поскольку у нас нет конституционного суда).
Но, помимо привычного для конституционных демократий разделения властей, в нашей конституции существует еще одна ветвь власти — президентская, причем президент обеспечивает согласованное
функционирование всех ветвей государственной власти и ответственность органов власти перед народом. Таким образом создана
весьма своеобразная суперпрезидентская «вертикаль» в виде «три
плюс один» с доминированием президента над остальными ветвями,
что и позволяет называть эту «демократическую» конструкцию чисто
имитационной.
Или статья 10 Конституции. Надо отметить, что в нашей стране запрещено двойное гражданство. Так вот, в статье 10 во втором пункте
в первой фразе написано черным по белому, что «гражданин Рес
публики не может быть лишен гражданства... а также не может быть
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изгнан за пределы Казахстана». Зато во второй фразе того же пунк
та написано: «Лишение гражданства допускается лишь по решению
суда...».
Эти прямо противоречащие друг другу и создающие безгражданство
формулировки в одном пункте одной статьи в самом главном правовом документе страны наилучшим образом характеризуют этот
политический режим: что-то из прав человека нельзя ограничивать,
но если режиму очень хочется, то — можно.
Дальше подобным примерам хоть в законодательстве, хоть на практике — несть числа. Права человека, особенно политические права
и гражданские свободы, являются заложниками этой политической
конструкции, этого политического контекста.
Если начать с права на участие в управлении своей страной, политическую деятельность и свободные выборы, Конституция закрепляет
политическое и идеологическое многообразие, политический плюрализм, но ни в Парламенте, ни в местных представительных органах
власти (маслихатах) вообще нет представителей оппозиции.
Почему? Потому что, во-первых, действующее законодательство
о политических партиях вообще не создает условий для организованной, особенно оппозиционной, политической деятельности. В стране
с населением в 19 миллионов человек, чтобы создать политическую
партию, нужно в одном месте собрать 1000 человек, представляющих
как минимум две трети от 17 регионов страны, и провести учредительный съезд, а потом в течение четырех месяцев набрать не менее
40 000 членов (в Парламенте в мае 2020‑го рассматривается закон
о снижении этой цифры до 20 000, что в принципе мало что меняет)
и все их данные с заявлениями о вступлении в партию и адресами
направить в Министерство юстиции Республики Казахстан.
Во-вторых, оппозиция не имеет никакого доступа к общенациональным средствам массовой информации, которые находятся либо
в государственной собственности, либо контролируются близкими
к властям олигархами и группировками. Оппозиция не представлена
ни в Центральной избирательной комиссии, ни в комиссиях других
уровней.
В-третьих, ни одни выборы в нашем независимом государстве не бы
ли признаны миссиями по наблюдению за выборами ОБСЕ соответствующими стандартам свободных и справедливых выборов.
То есть политический плюрализм как бы есть, но в действительности
его просто нет, и принцип демократического государства — «Сначала
представительство, потом налоги!» — пока на практике не реализован.
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Конституция гарантирует право на свободу слова и выражения мнения, но в стране практически нет независимого радио и телевидения.
Общенациональные средства массовой информации (радио, телевидение, газеты, журналы) либо государственные, либо существуют
на государственный заказ, либо финансируются близкими к властям
финансово-промышленными группами. Поэтому в этих СМИ практически нет политических дебатов, критики президента и правительства. Несколько независимых газет, онлайн-СМИ, блогов, критически
настроенные блогеры, независимые журналисты, гражданские активисты, публикующие критические материалы, находятся под постоянным давлением, в том числе с использованием критикуемых международным правозащитным сообществом статей уголовного кодекса
о возбуждении разных видов розни, о распространении ложной
информации, о посягательстве на честь и достоинство высших должностных лиц, об оскорблении представителей власти и др.
Конституция гарантирует право на свободу мирных собраний. Но этого права на практике почти нет вообще, поскольку в стране установлен разрешительный принцип в отношении мирных собраний, включая разрешения на пикеты и даже голодовки в публичных местах.
Хотя в настоящее время на стадии принятия Парламентом находится
новый закон о мирных собраниях и в нем для собраний, митингов и
одиночных пикетов предусмотрен уведомительный порядок, а пикеты
можно будет проводить во всех местах, кроме запрещенных, — обес
печение этого права в нашей стране продолжает не соответствовать
международным стандартам, на что указали ведущие международные эксперты. В каждом населенном пункте местными властями
выделено одно-два специализированных места для проведения
мирных собраний. И хотя в соответствии с новым законом количество
таких мест будет, скорее всего, увеличено, такое ограничение места
проведения собраний нарушает принятый в международном праве
принцип «sight and sound» — «в пределах видимости и слышимости»
целевой аудитории. За последние несколько лет местные власти
дали меньше десятка разрешений на митинги, а сотни акций были
признаны несанкционированными. За это время в ходе различных
несанкционированных, но совершенно мирных акций протеста, в том
числе после прошедших в июне 2019 года президентских выборов,
несколько тысяч человек были задержаны, более тысячи привлечены
к административной ответственности, в том числе и в виде административных арестов. Причем суды проходили иногда и в ночное
время, и на территории полицейских участков, и без участия адвокатов. Людей задерживали за одиночный пикет, флешмоб, возложение
цветов к национальному памятнику, интерпретируемое властями как
акция протеста, или даже гуляние с шариками неправильного цвета.
Конституция гарантирует право на свободу объединений, однако
деятельность незарегистрированных общественных объединений
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запрещена. Поэтому любое объединение граждан власти могут посчитать общественным и привлечь его организаторов и участников
к административной ответственности. В уголовном законодательстве
существует весьма неопределенный с юридической точки зрения
специальный субъект — «лидер общественного объединения», который несет повышенную ответственность.
Отдельно в законодательстве выделены религиозные объединения,
деятельность которых обставлена целым рядом ограничений, в результате чего право на свободу совести, религии или убеждений,
гарантированное в международных обязательствах нашего государства, стало возможным осуществлять только в неких «резервациях»
с точки зрения отправления религиозных ритуалов, распространения
взглядов, материалов или литературы.
Конституция закрепляет право на свободу передвижения и выбор
места жительства, но у нас продолжает существовать сохранившаяся
с советских времен и являющаяся наследием тоталитарного прошлого «прописка», которая теперь называется «регистрация», хотя
и граждане, и госорганы между собой так и пользуются словом «прописка». С этой самой «регистрацией» тесно связаны все основные
экономические и социальные права, включая право на образование
и охрану здоровья, что создает серьезные проблемы лицам с низкими доходами, внутренним мигрантам и другим. В этой сфере никаких
изменений и приближения к международным стандартам и зарубежному опыту нет.
Отдельно можно говорить о праве на справедливый судебный процесс, во всех его проявлениях, от деятельности органов национальной безопасности, полиции, прокуратуры до непосредственно самих
судебных разбирательств. Несмотря на закрепленный в Конституции
принцип презумпции невиновности, на практике в основе отношений
государства с гражданином лежит принцип предполагаемой винов
ности этого самого гражданина. О равенстве сторон в уголовном или
административном процессе приходится только мечтать. Органы
национальной безопасности, являясь наследниками их советского «большого брата», вместе с полицией, прокуратурой и другими
государственными органами, занимающимися внутренней политикой и идеологией, продолжают осуществлять широкомасштабный
контроль за политической оппозицией, гражданскими активистами,
независимыми журналистами и вообще несогласными.
Есть ли что-то позитивное в области прав человека на этом мрачном фоне? Да, конечно, есть, но немного! За прошедшие 25 лет наша
страна присоединилась практически ко всем международным договорам по правам человека, кроме Международной конвенции о правах трудящихся-мигрантов и членов их семей, конвенций о статусе
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апатридов и сокращении безгражданства, Римского статута Международного уголовного суда, а также признала компетенцию комитетов ООН по правам человека, против пыток, по ликвидации расовой
дискриминации и ликвидации дискриминации в отношении женщин
рассматривать индивидуальные жалобы на Казахстан. В начале
2000‑х в нашей стране были отменены выездные визы и, как и граждане подавляющего большинства государств мира, мы уже почти
20 лет ездим по этому миру без разрешения нашего государства.
В начале 2000‑х у нас ввели бессрочный мораторий на смертную
казнь, и более 15 лет у нас никого не казнят. Прошло более 20 лет,
как на официальном уровне власти признали, что пытки и жестокое
обращение являются серьезной проблемой, и за прошедшее время
были сделаны значительные шаги в этой области, хотя остается множество нерешенных вопросов. В стране была введена ювенальная
юстиция, что привело к сокращению количества заключенных несовершеннолетних в более чем 20 раз. Более чем в 3 раза за последние
10 лет сократилось количество лиц, лишенных свободы. Делаются
попытки реформирования правоохранительных органов и судебной
системы. И это, пожалуй, все в области политических прав и гражданских свобод.
Поскольку мы существуем в общественно-политическом пространстве, где государство явно доминирует над обществом, а общество
рассматривается не как равноправный субъект отношений с избранной им или назначенной бюрократией, а скорее как объект государственной заботы и контроля, то реализация всего комплекса экономических, социальных и культурных прав практически полностью
зависит от государства. С учетом серьезных проблем с осуществлением фундаментальных политических прав и гражданских свобод
в нашей стране граждане выступают главным образом в роли просителей, а не ощущающих себя источником власти избирателей и налогоплательщиков, которые создают и финансируют свое государство.
«Гибридный авторитаризм» или «имитационная демократия» обладают еще одним свойством. Они иногда смешивают абсурдизм и сюрреализм, причем не в искусстве, а в политике или в праве. По целому
ряду «политических» дел вынесены приговоры к дополнительному
наказанию в виде запрета заниматься общественной деятельностью и организовывать митинги и демонстрации, а в Уральске суд
запретил в приговоре гражданской активистке посещать семинары,
тренинги, круглые столы и конференции.
Можно, конечно, «скрестить» Франца Кафку с Джорджем Оруэллом,
но результат не будет внушать оптимизма, потому что пока наши права и свободы полностью зависят от этого политического контекста,
наши представления о них кардинально расходятся с окружающей
действительностью.
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Transit of Consciousness
Dossym Satpayev
PhD in Political Science

We live in a time of contradictions, when on the one hand, the struggle
for civil and political human rights has gone global, partly due to the
digital revolution which enabled various groups in different countries
of the world to join forces to defend universal democratic rights. The
human rights movement is like a spreading tree with many branches,
each upholding proponents of the rights of diverse social, ethnic, professional, political, demographic, gender, and other groups. On the other hand, new or some well overlooked old threats to human rights have
begun to emerge where it was least expected. In particular, the active
integration of social networks into people’s lives has exacerbated personal privacy issues. An equally serious threat has been the re-emergence and solidification of political radicalism. Even the well-established democratic traditions in Western countries have begun to spring
leaks. The latter is the result of a paradigm shift, as many are trying
to preserve their habitual environment that is undergoing a drastic
change due to globalization and other external and internal factors.
Hence, there is the growing popularity of anti-migrant parties, populist leaders, Islamophobia, nationalism, xenophobia, and chauvinism.
The increasing popularity of the thesis that national security requires
a partial restriction of civil rights makes things even worse. However,
the real danger is that the crisis of traditional liberal values in various
democratic systems that hinge on the principle of human rights gives a
perfect excuse for authoritarian regimes, as the lobbyists of democratic
values in Western states are themselves mired in a values crisis which
has spawned antiglobalists and antiliberals.
The situation with civil and political human rights in authoritarian systems depends on how harsh the particular brand of authoritarianism is.
What matters is the leeway allowed to the citizens and society. In Kazakhstan, there was only a short period when people were let off the
leash. It was a time of liberal romanticism, which began immediately
after the collapse of the USSR and lasted until the mid-nineties, when
a superpresidential system began to take shape, with all the ensuing
political consequences. Of course, back in the Soviet perestroika period, the political vocabulary included such entries as “civil society” and
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“rule of law.” But it was the collapse of the Soviet Union that gave
hope for these concepts to come to life. At that time, Kazakhstan (as
most post-Soviet countries) was quite active, socially and politically,
which resulted in the emergence of new players like NGOs, human
rights organizations, political parties, and social movements. These
institutions, representing varied social interests, had one common
goal, namely, to create a balance of interests in relations between
society and the authorities. But, as the future has shown, this balance
was never to be achieved due to the political imbalance brought about
by the adoption of the 1995 Constitution, with the presidential vertical
dominating other power branches. Kazakhstan became a country of
by-laws and intradepartmental instructions, which in the eyes of state
authorities were more important than the laws and even the Constitution. So the latter was subject to constant modification to fit the current political climate and preserve the political monopoly.
The authorities used to regard the entire segment of socio-economic
and political life in Kazakhstan as divided into “insiders” and “outsiders.” Accordingly, some political parties had much higher chances
to get through the red tape and end up in the parliament. Others
became “outsiders” hindered by multiple purposefully erected obstacles. “Insider” media effortlessly secured radio frequencies, airtime
and press registration certificates, and started spending the allocated
state budgets on fulfilling the social order. “Outsider” mass media had
to struggle for survival daily.
The process of the artificial division of Kazakhstani NGOs into “us”
and “them” was a fundamental problem. Kazakhstani leadership had
long relied on the principle: “Economy first, then politics,” hoping to
get a mandate of trust from the citizens through effective economic
reforms, thus bypassing democratic electoral mechanisms. But these
attempts failed along with the reforms. Even the right to private property in Kazakhstan has loosened under “oligarchy-driven economy,”
an ineffective judicial system, corruption and state dominance in the
economy. The alpha and omega of any authoritarian regime has long
been the elimination of the crucial right — the right to elect the authori
ties. As a result, there were no fair, regular, and competitive elections. Political science argues that such elections form the basis for
all other civil and political rights. So, the lack of opportunity to elect
and be elected enshrines authoritarian legitimacy of power, based on
monopoly and control in virtually all spheres of life, primarily politi
cal, and promoting the interests of a narrow group of people. It is not
surprising that the gravest human rights violations were most often
observed in the political sphere, where dissent and opposition were
feared the most. The authorities put up multiple “red flags” in the
form of fake laws on elections, on the activities of political parties,
on the organization of meetings and demonstrations, on the media,
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and others. These laws not only targeted the people’s right to partici
pate in politics and exercise freedom of speech. The authorities also
sought to promote self-censorship and shift the control function over
words and actions from power structures to internal censorship.
The mistake of many political regimes had been that they often perceived the silence of most citizens as an endorsement of their policies.
Although, on the contrary, this was usually an indicator of a crisis
of popular confidence. However, the seedlings of human rights and
opposition managed to break through the concrete wall of bans and
restrictions. In 2019, when the “partial transit” of the government began, many Kazakhstanis underwent a “consciousness transit,” which
brought with it the understanding that the struggle for one’s rights
opened opportunities for upgrading the political system that could no
longer remain effective without reform. Moreover, the surrounding
world was changing dynamically in an era of the communications
revolution and postmodernism. Many authoritarian political systems
were not ready for this. Global trends, too, directly or indirectly, influenced the transformation of Kazakhstani society, which had become
fragmented and consisted of multiple interest groups, some of which
were actively defending their civil and political rights through diverse methods, from classic protests to flash mobs, exhibitions, and
performances. The Internet, with its wide variety of social networks
and messengers, has become one of the critical institutions for the
socialization of youth against the background of a confidence crisis
faced by official social institutions such as pro-governmental parties,
NGOs, media, and others. Social networks served to dissolve the
authoritarian claim to the absolute truth. In Kazakhstan, as well as in
other post-Soviet countries, there is a whole new generation that has
grown up with the Internet and with the idea that free access to virtual reality is their inborn right. In some countries, attempts to infringe
this right brought once apolitical youth out onto the streets. A clear
example of that was the demonstration “In defence of the free Internet” held in April 2018 in Moscow and attended by more than twelve
thousand people. It was a reaction to the decision of the Russian
authorities to block the cross-platform messenger Telegram. At the
time, a generation of online protesters switched to offline demonstrations in support of Telegram. These people had no Soviet experience,
but they were not willing to go back there. A generation like this has
appeared in Kazakhstan as well. Ultimately, rallies, demonstrations
and revolutions have different causes. But they all boil down to the
protest against being treated like sheep and following shepherds who
supposedly know better.
And here is the question: Can we say that social networks may be
the reincarnation of the Kazakhstani civil society of the first half of
the 1990s, albeit with a new facade? Probably, we can. Radically new
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forms of localized mobilization with different objectives and partici
pants are being tested before our eyes. Social networks create
a “domino effect” of immediate public reaction to various events
in Kazakhstan. In American political science, this phenomenon is
called “grassroots” participation, i. e. low-level activity, which can
nonetheless affect power structures. This form of public action in
Kazakhstan is a positive trend for several reasons. First, the level
of political culture is growing, as we witness the increasing public’s
involvement in solving problems. Secondly, many people are beginning to worry about issues that used to be on the periphery of their
vital interests. Third, the culture of volunteering is evolving right
now, being one of the pillars of the future civil society, as this activi
ty creates a new channel for youth to partake in addressing social,
environmental, gender, or political issues. But, most importantly,
attempts to solve all these problems will eventually lead to the need
to protect and realize their civil and political rights, since most of the
existing problems were either caused by a violation of these rights,
were the result of poor laws, or arose due to society’s legal illiteracy.
Just like in the early 1990s, after almost thirty years of independence,
there is again an urgent need for legal education and awareness
among the population of Kazakhstan, primarily young people. All the
more so because we are facing another paradox of the digital revolution — a phenomenal increase in the volume of available information, as well as access to various sources of online education has
not ushered in an era of Enlightenment for the masses, but, on the
contrary, gave rise to “Neo-Ignorance,” characterized by a spread of
“post-truth” and strengthening of fakecracy. All this calls for a new
“witch hunt,” digital lynching, increased intolerance, and legal illiteracy. There is also a feeling that in many countries, including Kazakhstan, there has been a purposeful crackdown on the intellectual and
cultural level of society. Perhaps this is due to the fear in the face
of the primary tool of any educated and cultured person — the ability
to pose uncomfortable questions, press for answers, and know and
be able to stand for one’s rights. Therefore, the more different platforms, formats, tools, and channels of legal education will be available in Kazakhstan, including the use of contemporary art language,
the more opportunities to raise the level of the legal and political
culture in society will open up. After all, the ignorant crowd and the
educated masses can be equally critical of what the authorities do.
But if the former is often deaf to the calls of reason and are ready
for pogroms, the latter tend to come up with practical solutions. The
main thing is the desire to listen and be willing to change things for
the better. In the end, from the point of view of self-preservation
of any power, it is always better to talk to those who are ready not
only to throw Molotov cocktails but to cooperate in solving problems
through joint effort, progressing towards a rule-of-law state in Kazakhstan.
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Status of Human Rights
in Kazakhstan
Living in a Political Context
Yevgeny Zhovtis
Director of the Kazakhstan International Bureau
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Over almost thirty years, the majority of states on the territory of
the former Soviet Union have evolved into quite singular, if viewed
through the lens of political science, authoritarian political regimes,
defined as “hybrid authoritarianism” or “imitation democracy.” From
my point of view, they are only different in the level of hypocrisy of
the ruling elites, expressed in the laws and their application.
From the modern perspective of sustainable development that
hinges on democratic forms of governance, the rule of law as well
as respect, promotion and protection of human rights, our state is
a classic example of such a regime. It has manifested both of the
above features at different times.
The 1995 Constitution established a sort of separation of powers and
a system of checks and balances. It stipulates three branches of
power: legislative and representative (bicameral Parliament), executive (Government headed by Prime Minister) and judicial (with the
Supreme Court and a quasi-judicial body, the Constitutional Council,
for the lack of a Constitutional Court).
On top of the usual division of powers inherent in constitutional
democracies, our Constitution provides for yet another, presidential,
power. President acts as the guarantor of the coordination between
the power branches and ensures their accountability to the people.
Thus, a peculiar superpresidential “vertical,” dubbed “three plus one,”
with the president’s priority over the other branches, has been in
place, allowing to consider this “democratic” system purely imitative.
Let’s look at Article 10 of the Constitution. We should note that it
prohibits dual citizenship in our country. So, Article 10, the second
paragraph of the first sentence, reads, in black and white, that a
“citizen of the Republic shall not be deprived of citizenship... and also
may not be expelled from Kazakhstan.” But the second sentence of
the same paragraph has the following: “Deprivation of citizenship is
allowed only by a court decision...”
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Such directly contradicting formulations in one paragraph of the
same article of the primary legal document of the country, allowing
for the deprivation of citizenship, characterize this political regime
precisely: some human rights cannot be restricted unless the government wants it.
Further examples of this can be found en masse both in legislation
and in the administration of law. Human rights, especially political
rights and civil liberties, are hostages to this political construct, this
political context.
Stipulating the right to participate in the governance of one’s own
country, political action, and free elections among other rights, the
Constitution enshrines political and ideological diversity and political
pluralism. Still, neither Parliament nor local representative bodies,
maslikhats, have any opposition in their ranks.
Why? Because, firstly, the current legislation on political parties
does not create conditions for organized political activity at all,
not mentioning such activity by the opposition. In a country with a
population of 19 million, registering a political party requires the
gathering of 1000 people in one place, representing at least twothirds of the 17 regions of the country, and then holding a founding
congress. In the following four months, the applicant is required to
recruit at least 40,000 members (Parliament is considering a law
to reduce this figure to 20,000 in May 2020, which is an insignificant
change), all their personal data, including party membership applications and home addresses, are to be submitted to the Ministry of
Justice.
Secondly, the opposition has no access to the national mass media,
which are either state-owned or controlled by oligarchs and groups
close to the authorities. The opposition has no representation in the
Central Election Commission or committees of other levels.
Thirdly, no OSCE election observation mission ever recognized a
single election in our independent country as meeting the standards
for free and fair elections.
That is, political pluralism exists on paper, but in reality, it is entirely
different, and the principle of a democratic state — “No taxation without representation!” — has not yet been put to practice.
The Constitution guarantees the right to freedom of speech and
expression, but the country has virtually no independent radio and
television. The national mass media (radio, television, newspapers,
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magazines) are either state-owned or commissioned by the government, or else financed by financial groups close to the authorities.
Therefore, there is practically no political debate, no critique of the
president and government in these media. Several independent
newspapers, online media, critical bloggers, independent journalists,
civil society activists, who publish critical materials, are constantly
pressured, including the persecution under some articles of the
criminal code on the incitement of various types of discord, on the
dissemination of false information, on attacking the honour and
dignity of senior officials, on insulting government officials — all are
heavily criticized by the international human rights community.
The Constitution guarantees the right to freedom of peaceful assembly. But this right is almost non-applicable in practice, as the country
authorities have established the permissive principle for peaceful
assembly, including the obligation to acquire permits for pickets and
even hunger strikes in public places. However, new legislation on
peaceful assembly is currently passing through Parliament. It provides for a notice procedure for demonstrations, rallies, and solitary
pickets, enabling protesters to gather anywhere except for prohibited locations. Ensuring this right in our country has continued to fall
short of international standards, as indicated by leading international experts. Local authorities have allocated one or two specialized
locations for peaceful public meetings in all localities. And although
the new law is likely to increase the number of such locations, imposing restrictions on the place of assembly violates the principle of
sight and sound, adopted in international law, which means “within
sight and hearing distance” of the target audience. Over the past few
years, local authorities have granted less than a dozen permits for
rallies, and hundreds of actions have been declared unauthorized.
In this period, several thousand people were detained during various
unauthorized though perfectly peaceful protest actions, including
after the presidential elections last June, and more than a thousand
were subject to civil liability up to administrative arrests. The courts
sometimes took place at night, at police stations and without any
legal representation. People were detained for one-person pickets,
flash mobs, laying flowers at a national monument, which the authorities interpreted as a protest action, or even walking in the streets
with balloons of the wrong colour.
The Constitution guarantees the freedom of association, but the
activities of unregistered public associations are prohibited. Any association of citizens may be considered public by the authorities, and
its organizers and participants may be subject to civil liability. In the
criminal legislation, there is a broadly defined legal entity — “leader
of a public association” — that bears enhanced responsibility.
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The legislation singles out religious associations, whose activities are
subject to some restrictions which effectively limit the right to freedom of conscience, religion, or belief, guaranteed by the international
obligations of our state, thus imposing “limitations” on performing religious rituals, disseminating religious views, materials, or literature.
The Constitution enshrines the right to freedom of movement and
choice of place of residence. However, we still have propiska, a lega
cy of our totalitarian past, currently called registration, although both
citizens and government agencies keep using the word propiska
in private. Closely related to this “registration” are all fundamental
economic and social rights, including the right to education and health
care, which creates serious problems for people with low income,
internal migrants, and others. This sphere is far from conforming to
international standards and foreign practices.
We can separately discuss the right to a fair trial, in all its manifestations, from the functioning of national security agencies, the police,
the prosecutor’s office to court proceedings. Despite the principle of
presumption of innocence preserved in the Constitution, the practical
relationship between the state and a citizen is based on the principle
of the presumption of the citizen’s guilt. One can only dream about
the equality of parties in criminal or administrative courts. National
security agencies, being the heirs of their Soviet “big brother,” along
with the police, prosecutor’s office and other state bodies dealing with
internal policy and ideology, continue to exercise large-scale control over political opposition, civil activists, independent journalists,
and general dissenters.
Are there any positive developments of the human rights situation
amid the above sombre facts? Yes, of course, there are, but not many!
Over the past 25 years, our country has acceded to practically all international human rights treaties, except for the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, conventions on the status of stateless persons
and the reduction of statelessness, the Rome Statute of the International Criminal Court, it has as well recognized the competence of the
UN Human Rights Committee, Committee Against Torture, and Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women to consider individual complaints against the state of Kazakhstan.
In the early 2000s, our country abolished exit visas and, like citizens
of the vast majority of the world’s states, we have been travelling
around the world for almost 20 years without a state permit. In the
early 2000s, we introduced an indefinite moratorium on the death
penalty, and no one has been executed for more than 15 years. More
than 20 years have passed since the authorities officially recognized

Yevgeny Zhovtis. Status of Human Rights in Kazakhstan

that torture and inhuman treatment are a serious problem, and significant steps have been taken in this area, although many unresolved
issues remain to this day. Juvenile justice has been introduced in the
country, resulting in a more than a 20‑fold reduction in the number
of imprisoned minors. The number of people deprived of their liberty
has been reduced by more than 3 times in the last 10 years. Attempts
are being made to reform law enforcement agencies and the judicial
system. And this is probably it in the area of political rights and civil
liberties.
We exist in the socio-political space where the state dominates society, and society is seen not as an equal subject of relations that elects
or appoints bureaucratic authorities, but rather as an object of state
care and control. Therefore, the implementation of the entire complex
of economic, social, and cultural rights is almost entirely dependent
on the state. Taking into account the severe problems with the performance of fundamental political rights and civil liberties in our country,
citizens act primarily as petitioners, rather than voters and taxpayers,
the source of power, creating and financing their state.
“Hybrid authoritarianism” and “imitation democracy” have one more
feature. Both tend to confuse absurdism with surrealism, and not in
art but in politics or legislation. In several “political” cases, an additional punishment was imposed in the form of a ban on public activities, rallies, and demonstrations. So, in Uralsk, the court banned a
civil activist from attending seminars, round tables, and conferences.
The “cross-breeding” of Franz Kafka with George Orwell is possible
in theory. However, the outcome would be far from optimistic, because as long as our rights and freedoms entirely depend on political
context, our perceptions of them will be fundamentally distinct from
reality.
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Саид Атабеков 1965 Өзбекстанның Бестерек ауылында туған.

науында. Қазақстанның заманауи өнері», 2018, Мемлекеттік өнер мұра

1992 Шымкентте Қастеев ат. Көркемөнер училищесін бітірді. Шымкент

жайы, Новосибирск; «Ұлы даланың бір қойнауында. Қазақстанның зама-

қаласында (Қазақстан) тұрады және жұмыс істейді

науи өнері», 2017, Эрарта мұражайы, Санкт-Петербург; «Changes: Уақыт

Жеке көрмелері: «66 Lbs», 2017, Andakulova Gallery, Дубай; «Түз қас

зерттеулері», 2016, ҚБТУ, Алматы; «Ұлттық дәстүрлер мен жаһандық

қырлары», 2016, Esentai Gallery, Алматы; «Түз қасқырлары», 2015, Artwin

ашық сана», 2015, Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайы, Аста-

Gallery, Мәскеу; «Шыңғыс ханның түсі», 2009, Impronteart галереясы,

на; «All Nomads», 2015, Artwin галереясы, Мәскеу, Эрарта мұражайы,

Милан; «Римге апаратын жол», 2007, СЦСИ–Алматы

Санкт-Петербург; «Жоқтау. 1937: Естеліктер аймағы», 2014, Бейбітшілік

Негізгі топтық көрмелері: 2 Юньчань биенналесі, 2018; 5 Мәскеу би

және келісім сарайы, Астана, Қарағанды, Семей, Атырау

енналесі, 2018, «Манеж» орталық көрме залы, Мәскеу; «Қазақстан

Негізгі колекциялары: Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайы,

аспанындағы жұлдыздар мен неондар», 2017, Yarat Gallery, Баку; 

Астана; Қастеев ат. Мемлекет тік өнер мұражайы. Алматы; Қазақстан

Centro Videoinsight, 2012, Турин; «Келіннің келбеті», 2012, PERMM,

Республикасының Мәдениет министрлігінің көркемсурет көрмелері мен

Пермь; «Lonely at the Top», 2009, MuHKA, Антверпен; «The East of

аукциондар дирекциясы; Невзоровтар ат. Шығыс Қазақстан мұражайы,

Nowhere», 2008, Progetto 107, Турин; 51 Венециялық биеннале, 2005; 

Семей; Шығыс Қазақстан өнер мұражайы, Өскемен; Новосибирск Мем-

«Трансформа», 2003, Заманауи өнер орталығы, Женева; «No Mad’s

лекеттік сурет галереясы; Turksoy жинағы, Стамбул

Land», 2001, Әлемдік мәдениеттер үйі, Берлин
Жария коллекциялар: Мемлекеттік Третьяков галереясы, Мәскеу; Cen-

Бақыт Бүбіқанова 1985 Ақтөбе қаласында (Қазақстан) туған. 2008

tro Videoinsight, Турин; MuHKA, Антверпен; Progetto 107, Турин; Луиджи

Жүргенов ат. Өнер академиясының көркемсурет және мүсін факультетін

Печчи ат. Заманауи өнер орталығы, Прато

бітірді. Нұр-Сұлтан қаласында (Қазақстан) тұрады және жұмыс істейді

Қуаныш Базарғалиев 1969 Ақтөбе қаласында (Қазақстан) туған.

Art Space, Алматы; «Мхбtisation. All you need is МХБТ?», 2013, Nedelka

Жеке көрмелері: «The қазақелиандық super-ethnos», 2014, Atmosphere
1990 Смоленск облысы (Ресей) Сафоново қаласындағы өндірістік учили

Project, Алматы; «Homo», 2010, Орталық көрме залы, Алматы; «Three

щені «декоратор-көркемдеуші» мамандығы бойынша бітірген. 1995 — Жұ

Diaries», 2009, Орталық көрме залы, Алматы

банов ат. Ақтөбе педагогикалық институтының көркем-графика факуль

Негізгі топтық көрмелері: «Қазақстан аспанындағы жұлдыздар мен не-

теті. Алматы қаласында (Қазақстан) тұрады және жұмыс істейді

ондар», 2017, Yarat галереясы, Баку; «All Nomads», 2015, Artwin галерея

Жеке көрмелері: «Қарама-қайшылықтардың күресі мен бірлігі», 2018,

сы, Мәскеу; «A Time for Dreams», 2014, 4 халықаралық жастар өнерінің

Artmeken галереясы, Алматы; «Қошқармүйізизм және т. б.», 2017, Esen

биенналесі, Мәскеу; «La vie est une légende e.cite», 2014, Заманауи өнер

tai Gallery, Алматы; «Барлық адамдар қазақ болған кезде», 2013, L.E.S.

мұражайы, Страсбург; «Келіннің келбеті», 2012, PERMM, Пермь

кеңістігі, Алматы; «13», 2012, L.E.S. кеңістігі, Алматы; «Үстелдер мен
орындықтар», 2008, «Тенгри-Ұмай» галереясы, Алматы; 2013, 2005, 2004,

Мария Вильковиская Крёльски орталығын қараңыз

2002, 2001, 2000 — С. Сүлейменовамен бірлескен көрмелері: «Қуаныштың
Сәулесі», Шығыс Қазақстан өнер мұражайы, Өскемен, «Тенгри-Ұмай»

Елена мен Виктор Воробьевтар Елена 1959 Түркменстанның

галереясы, Алматы

Балқанабад қаласында, Виктор 1959 Қазақстанның Павлодар қаласын-

Негізгі топтық көрмелері: «Естеліктер. Естеліктер диалогы», Astana

да дүниеге келген. 1990 Елена Алматыдағы театр-көркемөнер институ-

Art Show, 2019, TSE Art Destination, Нұр-Сұлтан; «Ұлы даланың бір қой

тының монументалды кескіндеме факультетін бітірді. 1991 Виктор сол
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институттің көркем пластика бөлімін аяқтады. Алматы қаласында (Қа-

Роман Захаров 1988 Оңтүстік Қазақстан облысы, Кировский (қазіргі

зақстан) тұрады және жұмыс істейді

Асықата) ауылында туған. 2011 Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер акаде

Жеке көрмелері: «Ұйқыдағы суретші», 2015, Қастеев ат. Мемлекеттік

миясын «графикалық дизайн» мамандығы бойынша бітірді. Алматы қа

өнер мұражайы, Алматы

ласында (Қазақстан) тұрады және жұмыс істейді

Соңғы жылдардағы экспозициялары: Viva Arte Viva, 2017, 57 Венеция

Жеке көрмелері: «Көркемсурет және графика», 2006, Nur Gallery, Ал-

биенналесі; 8 Азия-Тынық мұхиты триенналесі, 2015, Брисбен; «BALA-

маты

GAN!!!», 2015, Берлин; The Beast and the Sovereign, MACBA, 2015, Барсе-

Негізгі топтық көрмелері: «Өлмейтін естеліктер», 2019, Қала мұражайы,

лона және Württembergischer Kunstverein, Штутгарт; 1 Киев биенналесі,

Алматы; «Еуразиялық утопия: Постскриптум», 2018, Сувон; «At the

2012; 14 мүсіндердің биенналесі, 2010, Каррара; Венеция биенналесін-

corner: city, place, people», 2018, «Целинный» заманауи өнер орталығы; 

дегі Орталық Азия павильондары 2009, 2005

«Қызыл жастық», 2018, Айтиев ат. Ұлттық мұражайы, Бішкек; «Уақыт

Сәуле Дүйсенбина 1971 Қарағанды қаласында (Қазақстан) туған.

Астана; «Act of Creation», 2017, «Арман» кинотеатры, Алматы; Artbat

1997 Қазақ мемлекеттік өнер академиясының станоктық кескіндеме

Fest 8 фестивалі, жас суретшілер көрмесі, 2016, Трамвай депосы, Алматы

және Астана», 2017, Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайы,

бөлімін бітірді. Алматы қаласында (Қазақстан) тұрады және жұмыс
істейді

Ерден Зікібай 1985 Алматы қаласында (Қазақстан) туған. 2009

Жеке көрмелері: «Wallpaper funny games», 2017, Esentai Gallery, Алма-

Джордж Мейсон университетін бітірген. АҚШ-тың Вирджиния штатында

ты; «Ою», 2014, Serikbooxikov Gallery, Алматы; «Invito alla mostra», 2009,

тұрады және жұмыс істейді

Associazione culturale M. Gorki, Неаполь.
Негізгі топтық көрмелері: «Ұлы Дала хикаялары», 2019–2020, Шымкент,

Әсел Кенжетаева 1980 Алматы қаласында (Қазақстан) туған. 2002

Тараз, Талдықорған; «Орталық Азиядан заманауи коллаж», 2019, Sapar

Қазақ ұлттық өнер академиясының магистратурасын бітірді. Суретші,

Gallery, Нью-Йорк; «Дарақы әзілдер», 2018, Artmeken галереясы, Алма-

иллюстратор, костюмдер бойынша суреткер. Алматы қаласында (Қазақ

ты; «Post-nomadic Mind», 2018, Wapping Hydraulic Power Station, Лондон; 

стан) тұрады және жұмыс істейді

«Еуразиялық утопия: Постскриптум», 2018, Сувон; «Орталық Азиядан

Жеке көрмелері: «Жүзім терушілер», 2019, «Arba Wine Қазақстан» ком-

постколониалдық өнер», 2018, Gedok галереясы, Карлсруэ; «Топогра-

паниясының кеңсесі, Алматы; «Текемет», 2019, «Арт Самал» галереясы,

фика», 2015, Орталық Азиядағы Америка университеті, Бішкек; «Әйел

Алматы; «7/40», 2017, Aurora Space, Алматы; «40...», 2014, Алмалы молл,

шаруасы. Болашақ әйелдің портреті», 2013, «Ұмай» галереясы, Алматы; 

Алматы

«Қазақстанның заманауи өнері», 2004, Intourist галереясы, Лондон

Негізгі топтық көрмелері: «Таң Шолпан», 2020, Қастеев ат. Мемле
кеттік өнер мұражайы, Алматы; «Сегіз жарым», 2020, Esentai Gallery,

Мұрат Ділманов 1977 Қызылорда облысы, Шиелі ауданының орта

Алматы; «Halyk Art Prize», 2019, Халық банкінің бас кеңсесі, Алматы; 

лығында (Қазақстан) туған. 1998 Абай ат. Алматы мемлекеттік универси-

«Барқыт-Бархат», 2019, Либеров орталығы, Омбы; «Artivism for Gen-

тетінің станоктық графика бөлімінің «бейнелеу және қолданбалы өнер»

der Equality», 2019, TSE Art Destination, Нұр-Сұлтан; «Не жібек емес, не

факультетін, бітіріп шықты. Алматы қаласында (Қазақстан) тұрады және

жол емес», 2018, Art Lane галереясы, Алматы; «Шынайылықтың жалған

жұмыс істейді

көрінісі. Кино суретшілерінің көрмесі», 2017, Esentai Gallery, Алматы

Негізгі топтық көрмелері: «Адам құқықтары: Жиырма көктем, жиырма
күз», 2017, Artmeken галереясы, Алматы; «Жігер», 2000, Қазақстанның

Крёльски орталығы (krëlex zentre)2012 суретшілер Мария

суретшілер одағының көрме залы, Алматы

Вильковиская мен Руфия Женрбекованың бастамасымен құрылған.

Аружан Жұмабек 1997 Тараз қаласында (Қазақстан) туған. 2018 Ас

Жетекшілік жобалары: «Bla-Bla-Lab: Art as Writing», мәтін зертханасы,

тана Гумилев ат. Еуразия ұлттық университетінің «графикалық дизайн»

2019, Esentai Gallery, Алматы; «Бір мұқабаның астында», квир-поэзия

мамандығын бітірді. Нұр-Сұлтан қаласында (Қазақстан) тұрады және

жинағы, 2018, Алматы; «Central Asian Mental Map», 2016, Роза Люксем-

жұмыс істейді

бург МҮ, Санкт-Петербург; «Әйел шаруасы», 2013, «Ұмай» галереясы,

Қиялдағы мәдени мекеме

Негізгі топтық көрмелері: «SPACES.nur-sultan» қалалық өнер фести-

Алматы; «Екінші жыныс», 2013, L.E.S. кеңістігі, Алматы

валі, 2020, Нұр-Сұлтан; 1 заманауи өнер феминналесі, 2019, Бішкек; 

Жеке көрмелері: «Phantom Office», көрме-перфоманс, 2018, «Взлетная»

«Адам-хайуан» пәтер көрмесі, 2019, Астана; Astana Art Show, 2018, TSE

техно-клубы, Алматы

Art Destination, Астана; «Қайта жүктеу. Кеңістікті оңтайландыру», 2018,

Негізгі топтық көрмелері: «Last Meal Cafe», W139, 2018, Амстердам; 

Platforma project room, Астана; Art Fest көше фестивалі, 2016, Астана

«Нан және раушангүлдер. Қазақ суретші әйелдерінің төрт буыны», 2019,
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Бетаниен, Берлин; «Hauntopia / What If...», Research Pavilion, 2017, Ве-

винция: Еуропа мен Азия арасында», 1999, Самара облысы, Ширяево

неция; «Қазақстан аспанындағы жұлдыздар мен неондар», 2017, Yarat

ауылы

галереясы, Баку; «Edenia, a City of the Future», 2017, Харьков; «A–Art,

Жария коллекциялар: Невзоровтар ат. Шығыс Қазақстан мұражайы,

F–Feminism, Actual Dictionary», 2015, DAR институты, Мәскеу

Семей; MuHKA, Антверпен; Қастеев ат. Мемлекеттік өнер мұражайы,
Алматы

Виктория Ли 1989 Алматы қаласында (Қазақстан) туған. Санкт-Петер
бургтегі «Докдокдок» мектебінде деректі фотография және фотожурна-

Ербосын Мелдібеков 1964 Түлкібас станциясында (Қазақстан) дү

листика курсын аяқтады. Жұмыстары «Новая газета» (Ресей), Vlast.kz

ниеге келді. 1992 Жүргенов ат. Алматы театр және өнер институтын бітір

(Қазақстан) сияқты бірқатар қазақстандық және ресейлік басылымдарда

ді. Алматы қаласында (Қазақстан) тұрады және жұмыс істейді

жарияланған. Алматы қаласында тұрады және жұмыс істейді

Жеке көрмелері: «24/7», 2018, Artmeken галереясы, Алматы; «Yer

Әйгерім Мәжитхан 1986 Семей қаласында (Қазақстан) туған. 2005

«Мәңгілік оралу», 2015, Қастеев ат. Мемлекеттік өнер мұражайы, Алма-

bossyn Meldibekov. Project Seasons», 2016, Нина Дуо галереясы, Милан; 
Жүргенов ат. Мемлекеттік өнер академиясын «көркем тоқыма» маман-

ты; «Mountains of Revolution», 2014, Rossi & Rossi галереясы, Гонконг; 

дығы бойынша бітірді. 2009 сол университетті «өнертану» мамандығы

«Ленин шыңы», 2013, Нина Люмер галереясы, Милан; «The (Dis)order of

бойынша бітіріп шықты. Нұр-Сұлтан қаласында (Қазақстан) тұрады және

things», 2009, Rossi & Rossi галереясы, Лондон

жұмыс істейді

Негізгі топтық көрмелері: «Post-nomadic Mind», 2018, Wapping Hy-

Жеке көрмелері: «Алаш — біздің тарихымыздың бір беті», 2014, Тәуел-

draulic Power Station, Лондон; Signature art prize, 2018, Ұлттық мұра-

сіздік сарайы, Астана

жай, Сингапур; «BALAGAN!!!», 2015, Берлин; «Қазақстан аспанындағы

Негізгі топтық көрмелері: Magmart9 фестивалі, 2015, Неаполь; Плато-

жұлдыздар мен неондар», 2017, Yarat галереясы, Баку; «La vie est une

нов өнер фестивалі, 2015, Воронеж; B Art фестивалі, 2013, Бішкек; «Сегі

légende e.cite», 2014, Заманауи өнер мұражайы, Страсбург; «Дөңгелек

зінші өзен», 2015, Artbat Fest, Алматы; «Қуат, жастар, өнер», 2019, Қасте-

үстел», 2012, 9 Кванжу биенналесі; «Постмонумент», 2010; 14 мүсін би-

ев ат. Мемлекеттік өнер мұражайы, Алматы; III Халықаралық фестиваль

енналесі, Каррара; «The East of Nowhere», 2008, Progetto 107, Турин; Ор-

«БРИКС және ШЫҰ студенттік көктемі», 2019, Ставрополь

талық Азия павильоны, 51 Венеция биенналесі, 2005; «No Mad’s Land»,
2001, Әлемдік мәдениеттер үйі, Берлин

Сәуле Малиева 1970 Солтүстік Қазақстан облысында туған. 1991

Жария коллекциялар: Мемлекеттік Третьяков галереясы, Мәскеу; За-

Гоголь ат. Алматы көркемөнер училищесін бітірген. 1999 Жүргенов ат.

манауи өнер мұражайы, Сингапур; Devi Art Foundation, Дели; Ресей

Қазақ мемлекеттік өнер институтын «суретші-аниматор» мамандығы

мұражайы, Санкт-Петербург; MuHKA, Антверпен; Progetto 107, Турин; 

бойынша бітірді. Нұр-Сұлтан қаласында (Қазақстан) тұрады және жұмыс

Yarat галереясы, Баку

істейді
Негізгі топтық көрмелері: «Пішін. Кеңістік. Мүсін», 2018, Астана; «Face-

Нұрбол Нұрахмет 1986 Алматы қаласында (Қазақстан) туған. 2009

Look. Қазіргі портрет», 2019, Artmeken галереясы, Алматы; «Дарақы

Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясын бітірді. 2012 — Сан-Фран-

әзілдер», 2019, Artmeken галереясы Platforma project room кеңістігінде,

цискодағы Academy of Art университетінде өнер магистры атағын алды.

Астана

Алматы қаласында тұрады және жұмыс істейді
Жеке көрмелері: «Split», 2019, Aspan Gallery, Алматы; «Unconscious»,

Сергей Маслов 1952 Самара қаласында (Ресей) туған, 2002 Алматы

2014, Қастеев ат. Мемлекеттік өнер мұражайы, Алматы

қаласында (Қазақстан) қайтыс болды. 1978 Қазақ педагогикалық инсти-

Негізгі топтық көрмелері: «Еуразиялық утопия: Постскриптум», 2018,

тутының графика-көркемсурет факультетін, 1985 Мәскеудегі Педагогика-

Сувон; «Дарақы әзілдер», 2018–2019, Artmeken галереясы, Алматы–Аста

лық ғылымдар академиясының аспирантурасын бітірді

на; «At the corner: city, place, people», 2018, «Целинный» заманауи өнер

Жеке көрмелері: «Жұлдызды көшпенді», 2017, Қазақстан Республика-

орталығы; «Act of creation», 2017, «Арман» кинотеатры, Алматы; «Қазақ

сының ұлттық мұражайы, Астана; «Өнермен етене, әдебиетке жақын

стан аспанындағы жұлдыздар мен неондар», 2017, Yarat галереясы, Баку

Маслов», 1998, Қастеев ат. Мемлекеттік өнер мұражайы, Алматы; «Бейкүнә ойын-сауық», 1997, «Вояджер» галереясы, Алматы

Рәшид Нұрекеев 1964 Қызылорда облысы (Қазақстан), Жосалы кен

Топтық көрмелері: «Адам құқықтары: Жиырма көктем, жиырма күз»,

тінде туған. 1991 Алматы көркемсурет училищесін бітірді. Алматы қала

2018, Artmeken галереясы, Алматы; «No Mad’s Land», 2001, Әлемдік

сында (Қазақстан) тұрады және жұмыс істейді

мәдениеттер үйі, Берлин; «Рух мерекесі», 2001, СЦСИ–Алматы; «Күн-

Жеке көрмелері: «Сүйектер. Зәйтүн. Ұшақтар», 2018, Esentai Gallery,

делікті тірліктің жамылғысы», 2001, Штутгарт; «Қарым-қатынас: өзара

Алматы; 2008, 2004, 2002, 1998, 1996, «Ұлар» галереясы, Алматы; 2003,

әрекет тәжірибесі», СЦСИ-ның 2 Жылдық көрмесі, 2000, Алматы; «Про-

«Ланг» галереясы, Вена; 2000, «Вояджер» галереясы, Алматы
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Негізгі топтық көрмелері: Astana Art Fest, 2017, Нұржол бульвары, Аста-

дениет және өнер университетінің магистратурасын бітірді. Нұр-Сұлтан

на; «Егер тау Магомедке бармаса...», 2017, La podvallo «705», Бішкек; 

қаласында (Қазақстан) тұрады және жұмыс істейді

«1937: Естеліктер аумағы», 2013, Қастеев ат. Мемлекеттік өнер мұражайы,

Негізгі топтық көрмелері: «Halyk Art Prize», 2019, Халық банкінің бас

Алматы; «Аспан мен жер арасында», 2011, Calvert22 галереясы, Лондон; 

кеңсесі, Алматы; «Дарақы әзілдер», 2018–2019, Artmeken галереясы, Ал-

«Келіннің келбеті», 2012, PERMM, Пермь; «Орта Азия мен Кавказ сурет-

маты–Астана; «Қайта жүктеу. Кеңістікті оңтайландыру», 2018, Platforma

шілері», 2006, Қастеев ат. Мемлекеттік өнер мұражайы, Алматы

project room, Астана; Astana Art Show, 2018, TSE Art Destination, Астана; 

Павел Овчинников 1971 Алматы қаласында (Қазақстан) туған. 1997

Алматы

Art Fest көше фестивалі, 2016, Астана; «Сегізінші өзен», 2015, Artbat Fest,
Әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университетіндегі филология факультетін

Жария коллекциялар: BI Group кеңсесі алдындағы көше мүсіні; «Нұр

бітірді. Алматы қаласында тұрады және жұмыс істейді

Отан» партиясының кеңсесі

Жеке көрмелері: «Тұтыну қуаныштары», 2014, B2A Project, Есентай
молл, Алматы; «3P», 2013, Nedelka Project, Алматы; «Рок-н-роллмен

Сәуле Сүлейменова 1970 Алматы қаласында (Қазақстан) туған.

қоштасу», 2005, СЦСИ–Алматы; «Макулатураны мультимәдениетті орта-

1996 Қазақ мемлекеттік сәулет академиясын бітірді, 2013 Қазақ ұлттық

да пайдалану», 2003, СЦСИ–Алматы

өнер университетінде бейнелеу өнері магистры атағын алды. Алматы

Негізгі топтық көрмелері: «Дарақы әзілдер», 2018–2019, Artmeken га

қаласында тұрады және жұмыс істейді

лереясы, Алматы–Астана; «Еуропаны ұрлау», 2013, «Ұмай» өнер мұ

Жеке көрмелері: «Көкжиек. Ұлы даланың бір қойнауында», 2017, Қа

ражайы, Алматы; «D-Generation», 2003, «Ұлар» галереясы, Алматы; 

зақстан Республикасының ұлт тық мұражайы, Астана; «Дала пасторалі»,

«Шай-Зияны еске алу», 2003, «Ұлар» галереясы, Алматы; «Инвентариза-

2015, Орталық Азиядағы Америка университеті, Бішкек; «Мәдени құн

ция», 2002, СЦСИ–Алматы

дылық?..», 2013, B2A Project, Esentai Gallery, Алматы; «I’m Kazakh», 2012,
Хорватиядағы Қазақстан елшілігі, Загреб; «I’m Kazakh», 2011, «Русский

Тамина Оспанова 1992 Алматы қаласында (Қазақстан) туған. 2011

мир» галереясы, Париж; «I’m Kazakh», 2011, «Хас Санат» галереясы,

Қазақ мемлекеттік сәулет академиясы жанындағы сәулет колледжін,

Астана; «I’m Kazakh», 2010, Қазақстан Республикасының Мәдениет ми-

2014 Лондондағы Челси өнер колледжінің бакалавриатын, 2016 Жүр

нистрлігінің көрмелер мен аукциондар дирекциясының орталық көрме

генов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясының магистратурасын бітірді.

залы, Алматы

Алматы қаласында тұрады және жұмыс істейді

Негізгі топтық көрмелері: «Жұлдыздар мен айдың арасы», 2020, Лахор

Негізгі топтық көрмелері: «Bla-Bla-Lab: Art as Writing», 2019, Esentai

биенналесі; «Естеліктер диалогы», 2019, TSE Art Destination, Нұр-Сұл-

Gallery, Алматы; «A Mirror Has More Than Two Sides», QWAS/КВАС

тан; 
Sovereign Asian Art Prize жеңімпаздарының көрмесі, 2018, Sothe-

жобасы, 2018, Aspan Gallery, Алматы; Artbat Fest фестивалі аясындағы

by’s галереясы, H Queen’s, Гонконг; «Post-nomadic Mind», 2018, Wapping

«Микроәлемдер», 2018, Grand Park сауда орталығы, Алматы

Hydraulic Power Station, Лондон; «Нан мен раушангүлдер. Қазақтың суретші әйелдерінің төрт буыны», 2018, Бетаниен, Берлин; «Ұлы даланың

Арман Саин 1992 Алматы қаласында (Қазақстан) туған. 2014 Мәскеу-

бір қойнауында. Қазақстанның заманауи өнері», 2018, Мемлекеттік өнер

дегі Жоғары экономика мектебін бітірді, 2017 сол жерде магистр дәреже-

мұражайы, Новосибирск; «Ұлы даланың бір қойнауында. Қазақстанның

сін алды. Алматы және Санкт-Петербург қалаларында тұрады

заманауи өнері», 2017, Эрарта мұражайы, Санкт-Петербург; «Changes:

Негізгі топтық көрмелері: «First Contact», 2019, Тәуелсіздік сарайы,

Уақыт зерттеулері», 2016, ҚБТУ, Алматы; Astana Art Fest, 2015, Астана

Астана; «Limited Liability Pavilion 4.0», 2019, ACAW, Дубай; «Еуразиялық

Жария коллекциялар: Sharjah Art Foundation; Christie’s Auction house,

утопия: Постскриптум», 2018, Сувон; «Ghost Expedition», 2018, TSE Art

Лондон; «Русский мир» галереясы, Париж, Christie’s аукцион үйі, Pro-

Destination, Астана; «Sexuality. Waiting to upload», 2018, Сәкен Нары

getto 107, Турин; Мемлекеттік өнер мұражайы, Новосибирск; Norton

новтың салынып бітпеген үйі, Алматы; Artbat Fest 7, 8 және 9, 2016–2018,

Dodge Collection, Zimmerli Museum, Нью-Джерси; «Тенгри-Ұмай» гале

Алматы; «Уақыт және Астана», 2017, Қазақстан Республикасының ұлт

реясы, Алматы; Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайы, Аста-

тық мұражайы, Астана; «Адам құқықтары: Жиырма көктем, жиырма

на; Қастеев ат. Мемлекеттік өнер мұражайы, Алматы; Невзоровтар ат.

күз», 2017, Artmeken галереясы, Алматы; «Ұлы даланың бір қойнауында.

Шығыс Қазақстан мұражайы, Семей; Шығыс Қазақстан өнер мұражайы,

Қазақстанның заманауи өнері», 2017, Эрарта мұражайы, Санкт-Петер

Өскемен

бург

Сүйінбике Сүлейменова 1992 Алматы қаласында (Қазақстан) ту
Мансұр Смағамбетов 1980 Семей қаласында (Қазақстан) туған.

ған. 2015 Қазақ ұлттық өнер университетінің кинематография факульте

2002 Семей Мемлекеттік университетін «халықаралық экономикалық

тін бітірді. Алматы қаласында (Қазақстан) тұрады және жұмыс істейді

қатынастар» мамандығы бойынша бітірген. 2014 Мәскеу мемлекеттік мә-

Негізгі топтық көрмелері: «Нан және раушангүлдер. Қазақ суретші
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әйелдерінің төрт буыны», 2019, Бетаниен, Берлин; «A Mirror Has More

Зоя Фалькова 1982 Алматы қаласында (Қазақстан) туған. 2004 Қазақ

Than Two Sides», QWAS/КВАС жобасы, 2018, Aspan Gallery, Алматы; «Қа-

мемлекеттік сәулет академиясын бітірген. Алматы қаласында тұрады

зақстан аспанындағы жұлдыздар мен неондар», 2017, Yarat галереясы,

және жұмыс істейді

Баку; «Адам құқықтары: Жиырма көктем, жиырма күз», 2017, Artmeken

Жеке көрмелері: «Жылтылдаған түбек / Оңтүстік Сібір», 2018, «Изоля-

галереясы, Алматы

ция» заманауи өнер орталығы, Киев; «Жаралғанды жаңғырту немесе
ӘЙЕЛСЫНДЫБОЛУ», 2017, Esentai Gallery, Алматы

Евгений Танков 1981 Қарағанды қаласында (Қазақстан) туған. Қара

Негізгі топтық көрмелері: 1 Заманауи өнер феминналесі, 2019, Бішкек; 

ғанды университетінің филология факультетінде, кейін Қарағандыдағы

«Дарақы әзілдер», Artmeken галереясы, 2018, Алматы–Астана; «Еуразия

Заманауи гуманитарлық университетінің заң факультетінде оқыды. Қа

лық утопия: Постскриптум», 2018, Сувон; «Blue Container», 2018, Дуйс-

рағандыда тұрады және жұмыс істейді

бург / Дюссельдорф; «Адам құқықтары: Жиырма көктем, жиырма күз»,

Хеппенингтер авторы: мерекелік-карнавалды «Зембілге салынған кем

2017, Artmeken галереясы, Алматы; Одессадағы заманауи өнер биенна-

пірлерді салтанатты түрде жолдан өткізу күні», 2016 жылдан бастап осы

лесі, 2017; «Еуразия. Қазақстанның заманауи өнері», 2015, Эрарта мұра

күнге дейін, Қарағанды; ашық финалды, интегралды «Сотты бозғылт

жайы, Санкт-Петербург; «La vie est une légende e.cite», 2014, Заманауи

жасыл шыбын соққышпен ұру», 2012, Қарағанды; экстремалды «Тесік

өнер мұражайы, Страсбург

пидоркалардың төңкерісі», 2012, Қарағанды; мерекелік детерритория
ланған «Көкпеңбек күн», 2011 жылдан осы күнге дейін, Қарағанды және

Әмір мен Бахтияр Шайкежановтар Әмір 1987, Бахтияр 1985 Қа-

Қазақстанның басқа қалаларында, Таиланд, Польша, АҚШ, Ресей, Изра-

рағанды қаласында (Қазақстан) туған. 2010 екеуі де Бөкетов ат. Қараған-

иль, Канада; тосын әрі профилактикалық «Полицейлерді қолға үйрету»,

ды мемлекеттік университетін бітірген. Әмір — шет тілдер факультетін,

2011, Қарағанды; азаматтық-процессуалдық «Ришельенің куәгер ретінде

Бахтияр журналистика факультетін тәмамдаған. Алматы қаласында

шақырылуы», 2010, Қарағанды; әдеби мЕстификация, 2003, Қарағанды

(Қазақстан) тұрады және жұмыс істейді

Владимир Третьяков 1979 Алматы қаласында (Қазақстан) туған.
2001 Әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университетіндегі журналистика факультетін бітірді. Алматы қаласында тұрады және жұмыс істейді
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Саид Атабеков Род. 1965 в селе Бес-Терек, Узбекистан. В 1992 закон-

кой степи. Современное искусство Казахстана», 2018, Государственный

чил художественное училище им. Кастеева в Шымкенте. Живет и рабо-

музей искусств, Новосибирск; «Где-то в Великой степи. Современное

тает в Шымкенте, Казахстан

искусство Казахстана», 2017, Музей Эрарта, Санкт-Петербург; «Changes:

Персональные выставки: «66 Lbs», 2017, Andakulova Gallery, Дубай; 

Исследование времени», 2016, КБТУ, Алматы; «Национальные традиции

«Степные волки», 2016, Esentai Gallery, Алматы; «Степные волки», 2015,

и открытость миру», 2015, Национальный музей Республики Казахстан,

Artwin Gallery, Москва; «Сон Чингисхана», 2009, галерея Impronteart,

Астана; «All Nomads», 2015, Artwin Gallery, Москва и Музей Эрарта,

Милан; «Дорога в Рим», 2007, СЦСИ–Алматы

Санкт-Петербург; «Жоктау. 1937. Территория памяти», 2014, Дворец

Основные групповые выставки: 2 Юнчаньская биеннале, 2018; 5 Мос

мира и согласия, Астана, Караганда, Семей, Атырау

ковская биеннале, 2018, Центральный выставочный зал «Манеж», Моск

Основные коллекции: Национальный музей Республики Казахстан, Ас

ва; «Солнца и неоны над Казахстаном», 2017, Yarat Gallery, Баку; Centro

тана; Государственный музей искусств им. Кастеева, Алматы; Дирекция

Videoinsight, 2012, Турин; «Лицо невесты», 2012, PERMM, Пермь; «Lone-

художественных выставок и аукционов министерства культуры Рес

ly at the Top», 2009, MuHKA, Антверпен; «The East of Nowhere», 2008,

публики Казахстан; Музей изобразительных искусств им. Невзоровых,

Progetto 107, Турин; 51 биеннале в Венеции, 2005; «Трансформа», 2003,

Семей; Восточно-Казахстанский музей искусств, Усть-Каменогорск; 

Центр современного искусства, Женева; «No Mad’s Land», 2001, Дом

Новосибирская государственная картинная галерея; Коллекция Turksoy,

мировых культур, Берлин

Стамбул

Публичные коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Моск
ва; Centro Videoinsight, Турин; MuHKA, Антверпен; Progetto 107, Турин; 

Бахыт Бубиканова Род. 1985 в Актобе, Казахстан. В 2008 закончила

Центр современного искусства Луиджи Печчи, Прато

Академию искусств им. Жургенова, факультет живописи и скульптуры.
Живет и работает в Нур-Султане, Казахстан

Куаныш Базаргалиев Род. 1969 в Актюбинске, Казахстан. В 1990

Персональные выставки: «The казахелианский super-ethnos», 2014, At-

закончил промышленное училище в г. Сафоново Смоленской области

mosphere Art Space, Алматы; «Мхбtisation. All you need is МХБТ?», 2013,

(Россия) по специальности «декоратор-оформитель». 1995 — художест

Nedelka Project, Алматы; «Homo», 2010, Центральный выставочный зал,

венно-графический факультет Актюбинского педагогического института

Алматы; «Three Diaries», 2009, Центральный выставочный зал, Алматы

им. Жубанова. Живет и работает в Алматы, Казахстан

Основные групповые выставки: «Солнца и неоны над Казахстаном»,

Персональные выставки: «Борьба и единство противоположностей»,

2017, Yarat Gallery, Баку; «All Nomads», 2015, Artwin Gallery, Москва; 

2018, галерея Artmeken, Алматы; «Кошкармюйизм и пр.», 2017, Esentai

«A Time for Dreams», 2014, 4 Международная биеннале молодежного ис-

Gallery, Алматы; «Когда все люди были казахские», 2013, пространство

кусства, Москва; «La vie est une légende e.cite», 2014, Музей современ-

L.E.S., Алматы; «13», 2012, пространство L.E.S., Алматы; «Столы и сту-

ного искусства, Страсбург; «Лицо невесты», 2012, PERMM, Пермь

лья», 2008, галерея «Тенгри-Умай», Алматы; 2013, 2005, 2004, 2002, 2001,
2000 — совместные выставки с С. Сулейменовой «Қуаныштың Сәулесі»,

Мария Вильковиская См. Крёльски центр

Восточно-Казахстанский музей искусств, Усть-Каменогорск, галерея
«Тенгри-Умай», Алматы

Елена и Виктор Воробьевы Елена род. 1959 в Балканабаде, Турк

Основные групповые выставки: «Воспоминания. Диалоги памяти»,

менистан, Виктор род. в 1959 в Павлодаре, Казахстан. В 1990 Елена

Astana Art Show, 2019, TSE Art Destination, Нур-Султан; «Где-то в Вели-

закончила Алма-Атинский театрально-художественный институт, отде-
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ление монументальной живописи. В 1991 Виктор закончил отделение

tana Art Show, 2018, TSE Art Destination, Астана; «Перезагрузка. Опти-

художественной пластики того же вуза. Живут и работают в Алматы,

мизация пространства», 2018, Platforma project room, Астана; уличный

Казахстан

фестиваль Art Fest, 2016, Астана

Персональные выставки: «Художник спит», 2015, Государственный музей искусств им. Кастеева, Алматы

Роман Захаров Род. 1988 в поселке Кировский (сейчас Асыката),

Экспозиции последних лет: Viva Arte Viva, 2017, 57 Венецианская

Южный Казахстан. В 2011 закончил Казахскую национальную академию

биеннале; 8 Азиатско-Тихоокеанская триеннале, 2015, Брисбен; «BALA-

искусств им. Жургенова по специальности «графический дизайн». Жи-

GAN!!!», 2015, Берлин; The Beast and the Sovereign, MACBA, 2015, Барсе-

вет и работает в Алматы, Казахстан

лона и Württembergischer Kunstverein, Штутгарт; 1 Киевская биеннале,

Персональная выставка: «Живопись и графика», 2006, Nur Gallery,

2012; 14 Биеннале скульптуры, 2010, Каррара; Павильоны Центральной

Алматы

Азии на Венецианской биеннале 2009 и 2005

Основные групповые выставки: «Живая память», 2019, Музей города,
Алматы; «Евразийская утопия. Постскриптум», 2018, Сувон; «At the

Мурат Дильманов Род. 1977 в районном центре Шиели Кызыл-Ор-

corner: city, place, people», 2018, Центр современного искусства «Це

динской области, Казахстан. В 1998 закончил Алматинский государ-

линный»; «Красная подушка», 2018, Национальный музей им. Айтие-

ственный университет им. Абая, факультет изобразительного и приклад-

ва, Бишкек; «Время и Астана», 2017, Национальный музей Республики

ного искусства, отделение станковой графики. Живет и работает в Алма-

Казахстан, Астана; «Act of Creation», 2017, кинотеатр «Арман», Алматы; 

ты, Казахстан

фестиваль Artbat Fest 8, выставка молодых художников, 2016, Трамвай-

Основные групповые выставки: «Права человека: Двадцать лет спу-

ное депо, Алматы

стя», 2017, галерея Artmeken, Алматы; «Жигер», 2000, выставочный зал
Союза художников Казахстана, Алматы

Ерден Зикибай Род. 1985 в Алматы, Казахстан. В 2009 окончил университет Джорджа Мейсона. Живет и работает в шт. Вирджиния, США

Сауле Дюсенбина Род. 1971 в Караганде, Казахстан. В 1997 закончила Казахскую государственную академию искусств, отделение станковой

Асель Кенжетаева Род. 1980 в Алматы, Казахстан. В 2002 окончила

живописи. Живет и работает в Алматы, Казахстан

Казахскую национальную академию искусств им. Жургенова и там же

Персональные выставки: «Wallpaper funny games», 2017, Esentai Gal-

магистратуру. Живописец, иллюстратор, художник по костюму. Живет

lery, Алматы; «Ою», 2014, Serikbooxikov Gallery, Алматы; «Invito alla

и работает в Алматы

mostra», 2009, Associazione culturale M. Gorki, Неаполь

Персональные выставки: «Сборщицы винограда», 2019, офис компании

Основные групповые выставки: «Истории Великой степи», 2019–2020,

«Arba Wine Казахстан», Алматы; «Текемет», 2019, галерея «Арт Самал»,

Шымкент, Тараз, Талдыкорган; «Современный коллаж из Средней Азии»,

Алматы; «7/40», 2017, Aurora Space, Алматы; «40...», 2014, Алмалы молл,

2019, Sapar Gallery, Нью-Йорк; «Дурные шутки», 2018, галерея Artmeken,

Алматы

Алматы; «Post-nomadic Mind», 2018, Wapping Hydraulic Power Station,

Основные групповые выставки: «Тан шолпан», 2020, Государственный

Лондон; «Евразийская утопия. Постскриптум», 2018, Сувон; «Постколо

музей искусств им. Кастеева, Алматы; «Восемь с половиной», 2020,

ниальное искусство из Средней Азии», 2018, Gedok Gallery, Карлсруэ; 

Esentai Gallery, Алматы; «Halyk Art Prize», 2019, головной офис Народно-

«Топографика», 2015, Американский университет в Центральной Азии,

го банка, Алматы; «Барқыт-Бархат», 2019, Либеров-центр, Омск; «Artiv-

Бишкек; «Женская работа. Портрет женщины будущего», 2013, галерея

ism for Gender Equality», 2019, TSE Art Destination, Нур-Султан; «Neither

«Умай», Алматы; «Современное искусство Казахстана», 2004, Intourist

silk, nor road», 2018, галерея Art Lane, Алматы; «Иллюзия подлинности.

Gallery, Лондон

Выставка художников кино», 2017, Esentai Gallery, Алматы

Аружан Жумабек Род. 1997 в Таразе, Казахстан. В 2018 закончила

Крёльски центр (krëlex zentre) Основан в 2012 художницами

Евразийский национальный университет им. Гумилева в Астане по спе

Марией Вильковиской и Руфией Дженрбековой. Воображаемое учреж

циальности «графический дизайн». Живет и работает в Нур-Султане,

дение культуры

Казахстан

Кураторские проекты: «Bla-Bla-Lab: Art as Writing», текстовая лабора-

Основные выставки: городской фестиваль искусств «SPACES.nur-

тория, 2019, Esentai Gallery, Алматы; «Под одной обложкой», сборник

sultan», 2020, Нур-Султан; 1 Феминнале современного искусства, 2019,

квир-поэзии, 2018, Алматы; «Central Asian Mental Map», 2016, ДК Розы

Бишкек; квартирная выставка «Человек-животное», 2019, Астана; As-

Люксембург, Санкт-Петербург; «Женское дело», 2013, галерея «Умай»,
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Алматы; «Второй пол», 2013, пространство L.E.S., Алматы

около литературы», 1998, Государственный музей искусств им. Кастеева,

Персональные выставки: «Phantom Office», выставка-перфоманс, 2018,

Алматы; «Невинные развлечения», 1997, галерея «Вояджер», Алматы

Техно-клуб «Взлетная», Алматы

Групповые выставки: «Права человека: Двадцать лет спустя», 2017, га-

Групповые выставки: «Last Meal Cafe», W139, 2018, Амстердам; «Хлеб

лерея Artmeken, Алматы; «No Mad’s Land», 2001, Дом мировых культур,

и розы. Четыре поколения казахских женщин-художниц», 2019, Бетани-

Берлин; «Пир духа», 2001, СЦСИ–Алматы; «Оболочка повседневности»,

ен, Берлин; «Hauntopia / What If...», Research Pavilion, 2017, Венеция; 

2001, Штутгарт; «Коммуникации: опыты взаимодействия», 2 Годовая вы-

«Солнца и неоны над Казахстаном», 2017, Yarat Gallery, Баку; «Edenia, a

ставка СЦСИ, 2000, Алматы; «Провинция: между Европой и Азией», 1999,

City of the Future», 2017, Харьков; «A–Art, F–Feminism, Actual Dictionary»,

село Ширяево, Самарская область

2015, DAR Institute, Москва

Публичные коллекции: Восточно-Казахстанский музей искусств им. Нев
зоровых, Семей; MuHKA, Антверпен; Государственный музей искусств

Виктория Ли Род. 1989 в Алматы, Казахстан. Закончила курс доку-

им. Кастеева, Алматы

ментальной фотографии и фотожурналистики в школе «Докдокдок»
в Санкт-Петербурге. Публиковалась в ряде казахстанских и российских

Ербосын Мельдибеков Род. 1964 на станции Тюлькубас, Казахстан.

изданий, таких как «Новая газета» (Россия), Vlast.kz (Казахстан). Живет

В 1992 закончил Алматинский театрально-художественный институт

и работает в Алматы

им. Жургенова. Живет и работает в Алматы, Казахстан
Персональные выставки: «24/7», 2018, галерея Artmeken, Алматы; 

Айгерим Мажитхан Род. 1986 в Семее, Казахстан. В 2005 закончила

«Yerbossyn Meldibekov. Project Seasons», 2016, галерея Нина Дуо, Милан; 

Государственную академию искусств им. Жургенова по специальности

«Вечное возвращение», 2015, Государственный музей искусств им. Кас

«художественное ткачество». В 2009 закончила тот же вуз по специаль-

теева, Алматы; «Mountains of Revolution», 2014, галерея Rossi & Rossi,

ности «искусствоведение». Живет и работает в Нур-Султане, Казахстан

Гонконг; «Пик Ленина», 2013, галерея Нина Люмер, Милан; «The (Dis)or

Персональная выставка: «Алаш — страница нашей истории», 2014, Дво-

der of Things», 2009, галерея Rossi & Rossi, Лондон

рец независимости, Астана

Основные групповые выставки: «Post-nomadic Mind», 2018, Wapping

Групповые выставки: фестиваль Magmart9, 2015, Неаполь; Платонов-

Hydraulic Power Station, Лондон; «Signature art prize», 2018, Националь-

ский фестиваль искусств, 2015, Воронеж; фестиваль B Art, 2013, Бишкек; 

ный музей, Сингапур; «BALAGAN!!!», 2015, Берлин; «Солнца и неоны над

«Восьмая река», 2015, Artbat Fest, Алматы; «Энергия, молодость, ис

Казахстаном», 2017, Yarat Gallery, Баку; «La vie est une légende e.cite»,

кусство», 2019, Государственный музей искусств им. Кастеева, Алматы; 

2014, Музей современного искусства, Страсбург; «Круглый стол», 2012,

III Международный фестиваль «Студвесна БРИКС и ШОС», 2019, Ставро-

9 биеннале Кванджу; «Постмонумент», 2010, 14 скульптурная биеннале,

поль

Каррара; 
«The East of Nowhere», 2008, Progetto 107, Турин; павильон
Средней Азии, 51 биеннале в Венеции, 2005; «No Mad’s Land», 2001, Дом

Сауле Малиева Род. 1970 в Северо-Казахстанской области. В 1991 за-

мировых культур, Берлин

кончила Алматинское художественное училище им. Гоголя. В 1999 закон-

Публичные коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Моск

чила Казахский государственный институт искусств им. Жургенова по

ва; Музей современного искусства, Сингапур; Devi Art Foundation, Дели; 

специальности «художник-аниматор». Живет и работает в Нур-Султане,

Русский музей, Санкт-Петербург; MuHKA, Антверпен; Progetto 107, Ту-

Казахстан

рин; 
Yarat Gallery, Баку

Групповые выставки: «Форма. Пространство. Скульптура», 2018, Астана; 
«FaceLook. Портрет сегодня», 2019, галерея Artmeken, Алматы; 

Нурбол Нурахмет Род. 1986 в Алматы, Казахстан. В 2009 закончил

«Дурные шутки», 2019, галерея Artmeken в пространстве Platforma pro-

Казахскую национальную академию искусств им. Жургенова, 2012 — MFA

ject room, Астана

в Academy of Art University, Сан-Франциско. Живет и работает в Алматы
Персональные выставки: «Split», 2019, Aspan Gallery, Алматы; «Uncon-

Сергей Маслов Род. 1952 в Самаре (Россия), умер в 2002 в Алматы

scious», 2014, Государственный музей искусств им. Кастеева, Алматы

(Казахстан). В 1978 закончил художественно-графический факультет

Основные групповые выставки: «Евразийская утопия. Постскриптум»,

Казахского педагогического института, в 1985 — аспирантуру Академии

2018, Сувон; «Дурные шутки», 2018–2019, галерея Artmeken, Алматы–

педагогических наук, Москва

Астана; 
«At the corner: city, place, people», 2018, Центр современного ис

Персональные выставки: «Звездный кочевник», 2017, Национальный

кусства «Целинный»; «Act of creation», 2017, кинотеатр «Арман», Алма-

музей Республики Казахстан, Астана; «Маслов рядом с искусством,

ты; «Солнца и неоны над Казахстаном», 2017, Yarat Gallery, Баку
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Рашид Нурекеев Род. 1964 в поселке Жусалы Кызылординской об-

ты; «Время и Астана», 2017, Национальный музей Республики Казахстан,

ласти, Казахстан. В 1991 закончил Алматинское художественное учили-

Астана; «Права человека: Двадцать лет спустя», 2017, галерея Artmeken,

ще. Живет и работает в Алматы, Казахстан

Алматы; «Где-то в Великой степи», 2017, Музей Эрарта, Санкт-Петербург

Персональные выставки: «Кости. Оливки. Самолеты», 2018, Esentai
Gallery, Алматы; 2008, 2004, 2002, 1998, 1996, галерея «Улар», Алматы; 

Мансур Смагамбетов Род. 1980 в Семипалатинске, Казахстан.

2003, галерея «Ланг», Вена; 2000, галерея «Вояджер», Алматы

В 2002 закончил Семипалатинский государственный университет по

Основные групповые выставки: Astana Art Fest, 2017, бульвар Нуржол,

специальности «международные экономические отношения». 2014 —

Астана; «Если гора не идет к Магомеду...», 2017, La podvallo «705», Биш-

магистратура в Московском государственном университете культуры

кек; «1937: Территория памяти», 2013, Государственный музей искусств

и искусства. Живет и работает в Нур-Султане, Казахстан

им. Кастеева, Алматы; «Между небом и землей», 2011, галерея Calvert22,

Основные групповые выставки: «Halyk Art Prize», 2019, головной офис

Лондон; «Лицо невесты», 2012, PERMM, Пермь; «Художники Централь-

Народного банка, Алматы; «Дурные шутки», 2018–2019, галерея Artme-

ной Азии и Кавказа», 2006, Государственный музей искусств им. Кастее-

ken, Алматы–Астана; «Перезагрузка. Оптимизация пространства», 2018,

ва, Алматы

Platforma project room, Астана; Astana Art Show, 2018, TSE Art Destination, Астана; уличный фестиваль Art Fest, 2016, Астана; «Восьмая река»,

Павел Овчинников Род. 1971 в Алматы, Казахстан. 1997 закончил

2015, Artbat Fest, Алматы

филологический факультет Казахского национального университета

Публичные коллекции: уличная скульптура у офиса BI Group; офис

им. Аль-Фараби. Живет и работает в Алматы

партии «Нур Отан»

Персональные выставки: «Радости потребления», 2014, B2A Project,
Есентай молл, Алматы; «3P», 2013, Nedelka Project, Алматы; «Прощание

Сауле Сулейменова Род. 1970 в Алматы, Казахстан. В 1996 году

с рок-н-роллом», 2005, СЦСИ–Алматы; «Использование макулатуры

закончила Казахскую государственную архитектурную академию, 2013 —

в мультикультурной среде», 2003, СЦСИ–Алматы

MFA в Казахском национальном университете искусств. Живет и работа-

Основные групповые выставки: «Дурные шутки», 2018–2019, галерея

ет в Алматы

Artmeken, Алматы–Астана; «Похищение Европы», 2013, Музей искусств

Персональные выставки: «Где-то в Великой степи. Горизонт», 2017,

«Умай», Алматы; «D-Generation», галерея «Улар», 2003, Алматы; «Памя-

Национальный музей Республики Казахстан, Астана; «Степная пасто-

ти Шай-Зии», 2003, Галерея «Улар», Алматы; «Инвентаризация», 2002,

раль», 2015, Американский университет в Центральной Азии, Бишкек; 

СЦСИ–Алматы

«Культурная ценность?..», 2013, В2A Project, Есентай молл, Алматы; «I’m
Kazakh», 2012, Посольство Казахстана в Хорватии, Загреб; «I’m Kazakh»,

Тамина Оспанова Род. 1992 в Алматы, Казахстан. В 2011 закончила

2011, галерея «Русский мир», Париж; «I’m Kazakh», 2011, галерея «Хас

колледж архитектуры при Казахской государственной академии архи-

Санат», Астана; «I’m Kazakh», 2010, Центральный выставочный зал ди-

тектуры, 2014 — бакалавриат в Chelsea College of Arts, Лондон, 2016 — ма-

рекции художественных выставок и аукционов министерства культуры

гистратура в Казахской национальной академии искусств им. Жургено-

Казахстана, Алматы

ва. Живет и работает в Алматы

Основные групповые выставки: «Между солнцем и луной», 2020, биен-

Групповые выставки: «Bla-Bla-Lab: Art as Writing», 2019, Esentai Gallery,

нале в Лахоре; «Диалоги памяти», 2019, TSE Art Destination, Нур-Султан; 

Алматы; 
«A Mirror Has More Than Two Sides», проект QWAS/КВАС, 2018,

Выставка финалистов Sovereign Asian Art Prize, 2018, Sotheby’s Gallery,

Aspan Gallery, Алматы; «Микромиры» в рамках фестиваля Artbat Fest,

H Queen’s, Гонконг; «Post-nomadic Mind», 2018, Wapping Hydraulic Power

2018, ТЦ Grand Park, Алматы

Station, Лондон; «Хлеб и розы. Четыре поколения казахских женщин-

Арман Саин Род. 1992 в Алматы, Казахстан. В 2014 закончил Высшую

сударственный художественный музей, Новосибирск; «Где-то в Великой

школу экономики, Москва, там же в 2017 получил степень магистра. Жи-

степи», 2017, Музей Эрарта, Санкт-Петербург; «Changes: Исследование

вет в Алматы и Санкт-Петербурге

времени», 2016, КБТУ, Алматы; Astana Art Fest, 2015, Астана

Групповые выставки: «First Contact», 2019, Дворец независимости,

Публичные коллекции: Sharjah Art Foundation; 
Christie’s Auction

художниц», 2018, Бетаниен, Берлин; «Где-то в Великой степи», 2018, Го-

Астана; 
«Limited Liability Pavilion 4.0», 2019, ACAW, Дубай; «Евразий-

House, Лондон; галерея «Русский мир», Париж; Christie’s Auction House,

ская утопия. Постскриптум», 2018, Сувон; «Ghost Expedition», 2018, TSE

Progetto 107, Турин; Государственный художественный музей, Новоси-

Art Destination, Астана; «Sexuality. Waiting to upload», 2018, недостроен-

бирск; 
Norton Dodge Collection, Zimmerli Museum, Нью-Джерси; гале-

ный дом Сакена Нарынова, Алматы; Artbat Fest 7, 8 и 9, 2016–2018, Алма-

рея Тенгри-Умай, Алматы; Национальный музей Республики Казахстан,
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Астана; Государственный музей искусств им. Кастеева, Алматы; Восточ-

Владимир Третьяков Род. 1979 в Алматы, Казахстан. В 2001 закон-

но-Казахстанский музей им. Невзоровых, Семей; Восточно-Казахстан-

чил факультет журналистики Казахского национального университета

ский музей искусств, Усть-Каменогорск

им. Аль-Фараби. Живет и работает в Алматы

Суинбике Сулейменова Род. 1992 в Алматы, Казахстан. В 2015

Зоя Фалькова Род. 1982 в Алматы, Казахстан. В 2004 закончила Ка-

окончила Казахский национальный университет искусств, факультет

захскую государственную архитектурную академию. Живет и работает

кинематографии. Живет и работает в Алматы

в Алматы

Групповые выставки: «Хлеб и розы. Четыре поколения казахских

Персональные выставки: «Зникомий півострів / Південний Сибір», 2018,

женщин-художниц», 2019, Бетаниен, Берлин; «A Mirror Has More Than

центр современного искусства «Изоляция», Киев; «Модернизация соз-

Two Sides», проект QWAS/КВАС, 2018, Aspan Gallery, Алматы; «Солнца

дания или БЫТЬКАКБАБА», 2017, Esentai Gallery, Алматы

и неоны над Казахстаном», 2017, Yarat Gallery, Баку; «Права человека:

Основные групповые выставки: 1 Феминнале современного искусства,

Двадцать лет спустя», 2017, галерея Artmeken, Алматы

2019, Бишкек; «Дурные шутки», 2018–2019, галерея Artmeken, Алматы–
Астана; «Евразийская утопия: Постскриптум», 2018, Сувон; «Blue

Евгений Танков Род. 1981 в Караганде, Казахстан. Учился на фило-

Container», 2018, Дуйсбург / Дюссельдорф; «Права человека: Двадцать

логическом факультете Карагандинского университета, затем на юриди-

лет спустя», 2017, галерея Artmeken, Алматы; Одесская биеннале со-

ческом факультете Современного гуманитарного университета в Кара-

временного искусства, 2017; «Евразия. Современное искусство Казах-

ганде. Живет и работает в Караганде

стана», 2015, Музей Эрарта, Санкт-Петербург; «La vie est une légende

Автор хеппенингов: праздничного карнавального «День торжественно-

e.cite», 2014, Музей современного искусства, Страсбург

го переноса старушек в паланкинах через дороги», с 2016 по настоящий
момент, Караганда; интегрального с открытым финалом «Отшлепывание

Амир и Бахтияр Шайкежановы Родились — Амир в 1987, Бах

судьи бледно-зеленой мухобойкой», 2012, Караганда; экстремального

тияр в 1985 в Караганде, Казахстан. В 2010 году оба закончили Караган-

«Революция дырявых пидорок», 2012, Караганда; праздничного де-

динский государственный университет им. Букетова, Амир — факультет

территоризированного «Самый синий день», с 2011 по настоящий день,

иностранных языков, Бахтияр — факультет журналистики. Живут и рабо-

Караганда и пр. города Казахстана, Таиланд, Польша, США, Россия, Из-

тают в Алматы, Казахстан

раиль, Канада; сюрпризно-превентивного «Приручение полицейских»,
2011, Караганда; гражданско-процессуального «Вызов свидетелем Ришелье», 2010, Караганда; литературной мЕстификации, 2003, Караганда
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Said Atabekov Born 1965 in the village of Besterek, Uzbekistan; grad-

ness to the world,” 2015, National Museum, Astana; “All Nomads: contem-

uated from A. Kasteyev Shymkent Art School in 1992; lives and works in

porary art of Kazakhstan,” 2014, Artwin Gallery, Moscow, Erarta Museum,

Shymkent, Kazakhstan

St. Petersburg; “Joktau. 1937. Territory of memory,” 2014, Palace of Peace

Solo exhibitions: “66 Lbs,” 2017, Andakulova Gallery, Dubai; “Steppe Wol

and Concord, Astana, Karaganda, Semey, Atyrau

ves,” 2016, Esentai Gallery, Almaty; “Steppe Wolves,” 2015, Artwin Gallery,

Selected collections: Kazakh State Museum of Art, Astana; A. Kasteyev

Moscow; “The Dream of Genghis Khan,” 2009, Impronteart gallery, Milan; 

State Museum of Arts, Almaty; Direction of art exhibitions and auctions of

“Road to Rome,” 2007, SCCA–Almaty

the Ministry of Culture of the Republic of Kazakhstan; Nevzorov Museum

Selected group exhibitions: 2 Yunchan Biennale, 2018; 5 Moscow Biennale,

of Fine Arts, Semey; East Kazakhstan Museum of Art, Ust-Kamenogorsk; 

2018, Manezh Central Exhibition Hall, Moscow; “Suns and Neons above

Novosibirsk State Art Museum; Turksoy Collection, Istanbul

Kazakhstan,” 2017, Yarat Gallery, Baku; Centro Videoinsight, 2012, Turin; 
“Bride’s Face,” 2012, PERMM, Perm; “Lonely at the top,” 2009, MuHKA, Ant-

Bakhyt Bubikanova Born 1985 in Aktobe, Kazakhstan; graduated from

werp; “The East of Nowhere,” 2008, Progetto 107, Turin; 51 Venice Bien-

the Zhurgenov Kazakh Academy of Arts in 2008, the Faculty of Painting and

nale, 2005; “Transforma,” 2003, Centre for Contemporary Art, Geneva; “No

Sculpture; lives and works in Nur-Sultan, Kazakhstan

Mad’s Land,” 2001, House of the World Cultures, Berlin

Solo exhibitions: “The Kazakhelian super-ethnos,” 2014, Atmosphere Art

Public collections: State Tretyakov Gallery, Moscow; Centro Videoinsight,

Space, Almaty; “Мхбtisation. All you need is МХБТ?”, 2013, Nedelka Pro-

Turin; MuHKA, Antwerp; Progetto 107, Turin; Centre for Contemporary Art

ject, Almaty; “Homo,” 2010, Central Exhibition Hall, Almaty; “Three Diaries,”

Luigi Pecci, Prato

2009, Central Exhibition Hall, Almaty
Selected group exhibitions: “Suns and Neons above Kazakhstan,” 2017,

Kuanysh Bazargaliyev Born 1969 in Aktyubinsk, Kazakhstan; graduat-

Yarat Gallery, Baku; “All Nomads,” 2015, Artwin Gallery, Moscow; “A Time

ed as an artist-decorator from the industrial college in Safonovo, Smolensk

for Dreams,” 2014, 4 International Biennale of Youth Art, Moscow; “La vie

region, Russia, in 1990; completed his studies at the art-graphic faculty of

est une légende e.cite,” 2014, Museum of Modern Art, Strasbourg; “Bride’s

Aktobe Pedagogical Institute in 1995; lives and works in Almaty, Kazakhstan

Face,” 2012, PERMM, Perm

Solo exhibitions: “The Struggle and Unity of Opposites,” 2018, Artmeken
Gallery, Almaty; “Koshkarmyuizm, etc.,” 2017, Esentai Gallery, Almaty; 

Murat Dilmanov Born 1977 in the district centre of Shieli, Kyzylorda

“When all the people were Kazakh,” 2013, L.E.S. Space, Almaty; “13,” 2012,

region, Kazakhstan; graduated from Abai State University, Faculty of Fine

L.E.S. Space, Almaty; “Tables and chairs,” 2008, Tengri-Umai Gallery, Alma-

and Applied Arts, Department of Easel Graphics, in 1998; lives and works in

ty; 2013, 2005, 2004, 2002, 2001, 2000 — joint exhibitions with S. Suleimeno-

Almaty, Kazakhstan

va “Kuanyshtyn Saulesi,” East Kazakhstan Art Museum, Ust-Kamenogorsk,

Selected group exhibitions: “Human Rights: Twenty Years Later,” 2017,

Tengri-Umai Gallery, Almaty

Artmeken Gallery, Almaty; “Zhiger,” 2000, Exhibition hall of the Union of

Selected group exhibitions: “Re-Membering. Dialogues of Memories,” 2019,

Artists of Kazakhstan, Almaty

Astana Art Show, TSE Art Destination, Nur-Sultan; “Somewhere in the
Great Steppe. Contemporary Art of Kazakhstan,” 2018, Novosibirsk State

Saule Dyussenbina Born 1971 in Karaganda, Kazakhstan; graduated

Museum of Arts; “Somewhere in the Great Steppe. Contemporary Art of

from the Kazakh State Academy of Arts, Department of Easel Painting, in

Kazakhstan,” 2017, Erarta Museum, St. Petersburg; “Changes: Time Studies,”

1997; lives and works in Almaty, Kazakhstan

2016, Kazakh-British University, Almaty; “National traditions and open-

Solo exhibitions: “Wallpaper Funny Games,” 2017, Esentai Gallery, Almaty; 
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“Ou,” 2014, Serikbooxikov Gallery, Almaty; “Invito alla mostra,” 2009, Asso-
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Group exhibitions: “Last Meal Cafe,” 2018, W139, Amsterdam; “Bread and

ciazione Culturale Massimo Gorki, Naples

Roses. Four generations of Kazakh women artists,” 2019, Bethanien, Berlin; 

Selected group exhibitions: “Stories of the Great Steppe,” 2019–2020,

“Hauntopia / What If...”, Research Pavilion, 2017, Venice; “Suns and Neons

Shymkent, Taraz, Taldykorgan; “Contemporary Collage from Central Asia,”

above Kazakhstan,” 2017, Yarat Gallery, Baku; “Edenia, a City of the Future,”

2019, Sapar Gallery, New York; “Bad Jokes,” 2018, Artmeken Gallery, Alma

2017, Kharkiv; “A–Art, F–Feminism, Actual Dictionary” group exhibition and

ty; “Post-nomadic Mind,” 2019, Wapping Hydraulic Power Station, London; 

conference, 2015, DAR Institute, Moscow

“Eurasian Utopia: Post Scriptum,” 2018, Suwon; “Postcolonial Art from
Central Asia,” 2018, Gedok Gallery, Karlsruhe; “Topografica,” 2015, Central

Victoria Lee Born 1989 in Almaty, Kazakhstan; completed the documen-

Asian–American University, Bishkek; “Woman’s Work. Portrait of a Woman

tary photography and photojournalism course at Docdocdoc, St. Petersburg,

of the Future,” 2013, Umai Gallery; “Contemporary Art of Kazakhstan,” 2004,

Russia; her work has been published in several Kazakhstani and Russian

Intourist Gallery, London

media, such as Novaya Gazeta (Russia) and Vlast.kz (Kazakhstan); lives and
works in Almaty

Zoya Falkova Born 1982 in Almaty, Kazakhstan; graduated from the Kazakh State Academy of Architecture in 2004; lives and works in Almaty

Saule Malieva Born 1970 in Northern Kazakhstan; graduated from Gogol

Solo exhibitions: “Disappearing Peninsula / Southern Siberia,” 2018, Centre

Almaty Art School in 1991; graduated from Zhurgenov Kazakh National

for Contemporary Art Izolyatsia, Kiev; “Modernization of creation or PLAY-

Academy of Arts trained as an animation artist in 1999; lives and works in

INGTHEWOMAN,” 2017, Esentai Gallery, Almaty

Nur-Sultan, Kazakhstan

Selected group exhibitions: 1 Feminnale of Contemporary Art, 2019, Bish-

Group exhibitions: “Shape. Space. Sculpture,” 2018, Astana; “FaceLook.

kek; “Bad jokes,” 2018–2019, Artmeken Gallery, Almaty–Astana; “Eurasian

Portrait Today,” 2019, Artmeken Gallery, Almaty; “Bad Jokes,” 2019, Art

Utopia: Post Scriptum,” 2018, Suwon; “Blue Container,” 2018, Duisburg / 

meken Gallery & Platforma project room, Astana

Düsseldorf; “Human Rights: Twenty Years Later,” 2017, Artmeken Gallery,
Almaty; Odessa Biennale of Contemporary Art, 2017; “Eurasia. Contempo-

Sergey Maslov Born in Samara (Russia) in 1952; passed away in Almaty

rary Art of Kazakhstan,” 2015, Erarta Museum, St. Petersburg; “La vie est

(Kazakhstan) in 2002; graduated from the Faculty of Visual Arts and Design

une légende e.cite,” 2014, Museum of Modern Art, Strasbourg

of the Kazakh Pedagogical Institute in 1978; finished his postgraduate studies at the Academy of Pedagogical Sciences, Moscow, in 1985

Assel Kenzhetayeva Born 1980 in Almaty, Kazakhstan; graduated from

Solo exhibitions: “Astral Nomad,” 2017, National Museum of Kazakhstan,

the Kazakh National Academy of Arts and received her master’s degree

Astana; “Maslov next to Art, not Far from Literature,” 1998, A. Kasteyev

there; a painter, illustrator, costume designer; lives and works in Almaty

State Museum of Arts, Almaty; “Innocent Amusement,” 1997, Voyager Gal-

Solo exhibitions: “Grape harvesters,” 2019, Arba Wine Kazakhstan, Alma-

lery, Almaty

ty; “Tekemet,” 2019, Art Samal Gallery, Almaty; “7/40,” 2017, Aurora Space,

Group exhibitions: “Twenty Years Later,” 2018, Artmeken Gallery, Almaty; “No

Almaty; “40...”, 2014, Almaly Mall

Mad’s Land,” 2001, House of the World Cultures, Berlin; “Feast,” 2001, SCCA–

Selected group exhibitions: “Tan Sholpan,” 2020, A. Kasteyev State Museum

Almaty; “The Cover of Daily Routine,” 2001, Stuttgart; “Communication: Ex-

of Arts, Almaty; “Eight and a half,” 2020, Esentai Gallery, Almaty; “Halyk Art

perience of Interaction,” 2 Annual SCCA Exhibition, 2000, Almaty; “Province:

Prize,” 2019, Halyk Bank lobby, Almaty; “Barkyt-Barkhat,” 2019, Liberov Cen-

between Europe and Asia,” 1999, The Shiryaevo Biennale, Samara region

tre, Omsk; “Artivism for Gender Equality,” 2019, TSE Art Destination, Nur-Sul-

Public collections: Nevzorov East Kazakhstan Museum of Arts, Semey; 

tan; “Neither silk, nor road,” 2018, Art Lane Gallery, Almaty; “The Illusion of

MuHKA, Antwerp; A. Kasteyev State Museum of Arts, Almaty

Authenticity. Exhibition of Set Designers, 2017, Esentai Gallery, Almaty

Aigerim Mazhitkhan Born 1986 in Semey, Kazakhstan; graduated
krëlex zentrewas founded in 2012 by artists Maria Vilkovisky and

from Zhurgenov State Academy of Arts, trained in artistic weaving, in 2005;

Ruthia Jenrbekova. It is an imaginary cultural institution.

received a degree in art history from the same academy in 2009; lives and

Curatorial projects: “Bla-Bla-Lab: Art as Writing,” a text laboratory, 2019,

works in Nur-Sultan, Kazakhstan

Esentai Gallery, Almaty; Under One Cover, queer poetry compilation, 2018,

Solo exhibition: “Alash — a page in our history,” 2014, Independence Palace,

Almaty; “Central Asian Mental Map,” collective assemblage, 2016, Rosa

Astana

Luxemburg’s House of Culture, St. Petersburg; “Woman’s Business,” 2013,

Group exhibitions: Magmart9 Festival, 2015, Naples; Platonov Arts Festival,

Umai Gallery, Almaty; “Second Sex,” 2013, L.E.S. Space, Almaty

2015, Voronezh; B Art, 2013, Bishkek; “The Eighth River,” 2015, Artbat Fest,

Solo exhibition: “Phantom Office,” exhibition-performance, 2018, techno-

Almaty; “Energy, Youth, Art,” 2019, A. Kasteyev State Museum of Arts, Alma

club Vzletnaya, Almaty

ty; III International Festival “Studvesna BRICS and SCO,” 2019, Stavropol
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Yerbossyn Meldibekov Born 1964 at Tulkubas station, Kazakhstan;

in 2014; completed her master’s degree at Zhurgenov Kazakh National

graduated from Almaty Theatre and Art Institute in 1992; lives and works in

Academy of Arts in 2016; lives and works in Almaty

Almaty, Kazakhstan
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2018, Sotheby’s gallery, H Queen’s, Hong Kong; “Post-nomadic Mind,” 2018,

ing. Victor completed his studies at the Department of Plastic Arts of the
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Group exhibitions: “Bread and Roses. Four generations of Kazakh wom-

Gapar Aitiev Kyrgyz National Museum of Fine Arts, Bishkek; “Time and As-
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Сорос-Қазақстан қоры— Қазақстанда ашық қоғам
құндылықтарын насихаттау мақсатында 1995 жылы
Ашық қоғам институты (OSI) құрған қазақстандық
үкіметтік емес қайырымдылық ұйымы. Қазақстан
да жұмысын бастағаннан бері, қор шетелде білім
алуға арналған стипендиялық бағдарламалар, пікір-
сайыстар жүргізу, сыни тұрғыдан ойлау қабілетіне
арналған білім бағдарламалары, мәдениет пен өнер
саласын қолдау бағдарламасы, мемлекеттік бюджет
тің ашықтығы, адам құқығын қорғау бағдарламалары
сияқты кең ауқымды шаралар жүйесін жүзеге асыру
мақсатында 100 миллион доллардан астам гранттық
қаражат бөлді. 2020 жылы қор өзінің 25‑жылдығын
атап өтпек.

Фонд Сорос-Казахстан— казахстанская неправитель
ственная благотворительная организация, учрежден
ная Институтом открытого общества (OSI) в 1995 году
с целью продвижения ценностей открытого общества
в Казахстане. С начала своей деятельности в Ка
захстане фонд выделил более $ 100 млн грантовых
средств на реализацию широкого спектра программ,
таких как стипендиальные программы по обучению
за рубежом, образовательные программы по дебатам
и критическому мышлению, программа поддержки
культуры и искусства, программы по открытости
государственных бюджетов, по защите прав человека
и другие. В 2020 году фонд отмечает свое 25‑летие.

Soros Foundation–Kazakhstanis a Kazakhstani
non-governmental charity organisation established
by the Open Society Institute (OSI) in 1995 to advance
values of the open society in Kazakhstan. Since its
establishment, the foundation has awarded more than
$ 100 million in grants to a variety of scholarship pro
grammes for studies abroad, educational programmes
aimed to enhance the skills for critical thinking and
public debate, programmes to support culture and
art, the transparency of state budgets, human rights
protection programmes, and others. In 2020, the foun
dation is celebrating its 25th anniversary.

