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Жұбаниязов У.О. 

Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшелеріне үндеу. 
 
Құрметті әріптестер! 

 
Мен 2018 жылы өткен Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының 

ХVIII съезінде Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының төрағасы 
болып сайландым. Өткен төрт жыл мен үшін ұйымның басшысы ретінде де, 
адам ретінде де оңай болған жоқ. Мұндай үлкен ұйымның төрағасы болу тек 
көрме ашып, мемлекеттік шараларға қатысу емес. Шығармашылық  
қызметтің заңдылықтарын, экономикалық құрамдас бөлігін, әртүрлі 
деңгейдегі диалогтар мен пікірталастарды дәйекті жүргізе білуді қажет етеді. 

Бұл мәселелерді жете ұғыну, оларды жеткілікті түрде еркін және кәсіби 
түрде меңгеру қажет. Осы тәжірибедегі мен үшін ең қиыны адам факторы 
болды. 

Көпшілік  әріптестеріміздің біздің ортақ мақсат-міндеттерімізді, қажетті 
құқықтық нормалардан қарапайым мағлұматтарының жоқтығы және, ең 
бастысы, ұйымымыздың мүшесі ретінде де, ел азаматы ретінде де жеке 
жауапкершіліктерін түсінбеуі күтпеген жәйт болды. Жарғының ережелері 
кімге қалай тиімді солай түсіндіріледі, ал Қазақстан Республикасы 
Суретшілер одағы мүшесінің құқықтары тек өз жекебасы пайдасы 
тұрғысынан қарастырылады. Кез келген іс адамнан, оның адамгершілік 
ұстанымдарынан, білімінен, тіл табыса білуінен басталады. Ал біз сияқты 
ішкі  шиеленістерден үнемі шайқатылып тұратын қоғамдық ұйымда бұл 
факторлардың маңызы айрықша. 

 
Құрметті әріптестер! 
Маған Қазақстан Республикасы Суретшілер одағы мүшелерінің ынталы 

тобы Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының төрағалығына кандидат 
ретінде өз бағдарламамды осы жаңа кезеңде ұсыну туралы өтінішпен келді. 

Шынымды айтсам, мен одан бас тартқым келді, өйткені тек 
шығармашылықпен айналысуды жоспарлаған едім. Бірақ сосын маған 
мынадай ой келді, төраға ретінде мені таңдайсыздар ма, жоқ па, бұл басқа 
мәселе, ал мен Суретшілер одағының жұмысында біраз тәжірибесі бар басшы 
ретінде сіздермен Суретшілер одағының болашағы туралы өз ойымды 
бөлісуім қажет деп ойладым. 

 



2 
 

Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының төрағасы лауазымына 

үміткер Жұбаниязов Өмірбек Орынбасарұлының бағдарламасы. 
 

Қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының жаңа 

келбеті мен жаңа болашағы туралы, шығармашылық бірлестіктің 

алдағы жылдарда тұрған міндеттері және Суретшілер одағын 

мемлекеттегі, мәдениет пен қоғамдағы басты орынға қалай қайтару 

туралы. 
 

 «ҚР Суретшілер одағының төрағасы лауазымына сайлау біздің еліміз үшін 

күрделі жағдайда өтуде. Бірақ дәл осы жағдай Одаққа өзінің мемлекеттегі, 

мәдениеттегі және қоғамдағы басты орнын қайтару мүмкіндігін ашады. Ең 

алдымен, ҚРСО кәсіби өнер қауымы алдында тұрған өзекті мәселелерді 

шешуде өзінің тиімділігін көрсете алады және көрсетуі керек. 
 

Суретшілер одағы өзінің өмір сүруінің ең қиын кезеңі – ұйымдастырудың 

жаңа формаларын іздеу, жүйені оңтайландыру және заманауи мәдениеттің 

жаңа талаптарына бейімделу кезеңінде тұр. Бұл кезеңді ойдағыдай аяқтаудың 

ең маңызды шарты кәсіби өнер қауымы саласын топтастыру, Қазақстан 

Республикасы Суретшілер одағының Қазақстан Республикасы Мәдениет 

және спорт министрлігімен, еліміздің мұражайлары, оқу-шығармашылық 

орталықтарымен және бірлестіктерімен бірлескен, нәтижелі жұмысын 

ұйымдастыру болып табылады. Одағымыздың келесі кезеңі -  ерекше. 2023 

жылы біз оның 90 жылдығын атап өтеміз. Одақтың өткен жылдар ішінде 

жинақтаған Қазақстанның мәдениеті мен өнеріне қызмет ету дәстүрлері осы 

ұсынылған бағдарламаны сәтті жүзеге асыруға және Қазақстанның мәдениеті 
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мен өнерінің табысты дамуы мен өркендеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік 

беретініне сенімдімін». 
 

1. Өркениеттің өркендеу жолындағы біз бастан кешіп отырған 

кезеңнің ерекшелігі – жалпы бейнелеу өнері мен мәдениетті 

мемлекетіміздің гүлденуі мен инклюзивтілігінің факторы ретінде 

одан әрі насихаттау қажет. 
 

Стратегияда айқындалған міндеттерді шеше отырып, Суретшілер одағы 

келесі негізгі бағыттарды белгілеуі тиіс: 

ҚРСО – алда тұрған жаңа міндеттер жағдайында мәдени дәстүрлерді 

сақтауға бағытталған іргелі жұмыстарды ұйымдастыратын және жасайтын 

мәдениет пен бейнелеу өнерінің орталығы болып табылады. 

ҚРСО – еліміздің мәдениеті мен өнерін дамыту стратегиясын жүзеге 

асыруға қатысатын түрлі кәсіби қауымдастықтарды, оның функционалдық 

сегменттерін біріктіретін Қазақстанның біртұтас мәдени кеңістігіндегі жүйе 

құраушы буын. 

ҚРСО -  Қазақстанның мәдениет саласының үйлесімді дамуына, терең 

патриотизмге, қазақ халқының рухани әлеуетіне, олардың деструктивті, 

күйзеліске ұшырататын ақпарат пен психологиялық әсерлерге қарсы тұруына 

негіз болатын іргелі негіздердің қайнар көзі болып табылады. 

ҚРСО – классикалық және заманауи мәдениет, инновациялық өнер 

технологиялары, цифрлық трансформация негізінде Қазақстанның мәдени 

капиталының тұрақты өсуін қамтамасыз ететін «табиғат-технология-ақпарат-

мәдениет» біртұтас жүйесі ретінде жаңа мекендеу ортасының қалыптасуын 

қамтамасыз етуге, Қазақстан өнерінің әлемдік қауымдастыққа 

интеграциялануына бағытталған. 



4 
 

 

2. Бүгінгі таңда ҚРСО-ның атқаруға тиіс маңызды нәрсе – ол 

Қазақстанның мәдени дамуының мемлекеттік тұжырымдамасын 

жетілдіру және жүзеге асыруда мемлекеттік биліктің негізгі серіктесі 

функцияларын өз мойнына алу болып табылады. 

Суретшілер одағы мемлекеттің шешім қабылдау жүйесіне, алдағы 

онжылдықтарға еліміздің мәдени дамуының зияткерлік штабына 

органикалық түрде енуі керек. 

Жоғары білікті интеллектуалдық және шығармашылық ресурстарға, баға 

жетпес тәжірибеге және қайталанбас беделге ие Қазақстан Суретшілер одағы 

мәдениетті дамытудың басым бағыттарын дамытуға, қарқынды дамып келе 

жатқан жаңа мәдени үрдістер мен қазіргі елдегі дәстүрлерді қолдау бойынша 

шешімдер қабылдауға нақты және маңызды әсер етуі керек. 

3. Жедел шешуді талап ететін өткір мәселелердің бірі – Суретшілер 

одағын мемлекеттік тарапынан қолдау жүйесін жаңғырту. 

Еліміздегі мәдени процестің мәнді бірлігін жете бағаламау нәтижесінде 

көркем шығармашылық үдерісін қамтамасыз ету мен қолдаудың күрделі 

жүйесі едәуір дәрежеде деформацияланды, бұл кәсіби қауымдастықтың өмір 

сүру сапасы мен шығармашылығына кері әсерін тигізеді. 

Мемлекет тарапынан бюджеттің тапшылығын және мемлекет пен 

бизнестің айтарлықтай бөлігінің мәдениетке инвестиция салуға 

мүдделілігінің  жеткіліксіздігін ескере отырып, бұл жағдай Қазақстанның 

мәдени дамуы үшін өте қатерлі болып отыр. 

Қазақстан бейнелеу өнерін дамыту мен сақтау мәселелерінің 

мемлекеттік маңыздылығын түсіне отырып, бүгінгі таңда бейнелеу өнері 

саласындағы құқықтық кепілдіктерді ілгерілету аса қажет. 
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4. Бейнелеу өнері саласында жұмыс істейтін шығармашылық одақтар мен 

ұйымдардың, жүзеге асырылуы мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 

шарттарда көзделген республикалық және жергілікті маңызы бар тиісті 

инвестициялық жобаларды әзірлеуге қолжетімділігін заңнамалық 

тұрғыдан бекітуге қол жеткізу қажет. 
 

5. Суретшілер одағының мәртебесі заңнамада белгіленген тәртіппен 

үкіметке бюджеттік қаражат бөлуге, оның ішінде оның өндірістік-

шығармашылық базасын кеңейту мәселелері туралы өтініш айтуға 

жағдай туғызуы керек, оның ішінде: 
 

• Шығармашылық қызметін жүзеге асыру үшін жеке 

шығармашылық студиялары, шеберханалары жоқ болғандықтан 

өз тұрғын үй-жайларының бір бұрышын пайдаланатын кәсіпқой 

суретшілерге тұрғылықты ауданда  қолданыстағы коммуналдық 

төлемдерді 50% мөлшерінде төлеуге жеңілдіктер беру 

құқығын беру; 

• Жаңа шығармашылық студиялар (шеберханалар) салу; 

• Шығармашылық резиденцияларды салу және реконструкциялау 

(демалыс үйлер, шығармашылық базалар); 

• Көркем галереялар мен көрме залдарын салу. 
 

6. Қазақстан бейнелеу өнерін насихаттау, оның дәстүрі мен 

келешегі зор бағыттарын сақтау, жас суретшілердің шығармашылық 

әлеуетін дамыту, бейнелеу өнері туындыларына халықтың қол 

жеткізуіне жағдай жасаумен қатар, көрме қызметін мемлекеттік 

қаржыландыруды қамтамасыз ету қажет. Осы мақсатта Қазақстан 
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қалаларының ірі көрме залдарында жыл сайынғы республикалық 

бейнелеу өнері көрмелерін өткізуді Қазақстан Республикасы 

Мәдениет министрлігі тарапынан мемлекеттік қаржыландыру 

мәселесін шешу үшін мемлекеттік органдарға жүгіну. 
 

7. Суретшілер одағын бейнелеу өнері саласындағы кәсіби бірлестік 

ретінде қайта форматтау. 
 

Сынға қарамастан, Суретшілер одағы бейнелеу өнерінің дәстүрін сақтау, 

жаңа көзқарас құру, көркем шығармашылықтың жаңа заманауи түрлерінің 

негізі ретінде позицияны берік ұстануда. Бейнелеу өнеріндегі дәстүрлер 

тарихи жады ретінде – өмір сүрудің ғана емес, сонымен бірге бүкіл өнердің, 

мәдениеттің дамуының таптырмас шарты – сабақтастықты, бұрынғы 

қызметтің оң нәтижелерін игеруді қамтиды. 

Қазіргі уақытта келесі бағыттарды қарқындату қажет: 

• Суретшілер одағы мүшелерінің тоқсан сайынғы тақырыптық 

көрмелерін өткізу арқылы көрме қызметін жандандыру; 

• бейнелеу өнерінің түрлері бойынша секциялардың жұмысын 

қалпына келтіру; 

• жас суретшілерді ынталандыру, аға ұрпақты қолдау, Суретшілер 

одағының дарынды мүшелерінің туындыларын насихаттау жүйесін 

әзірлеу; 

• өнертану секциясының жұмысын нығайтуға ерекше көңіл бөлу; 

• заманауи цифрлық өнер және шығармашылық экономика саласында 

жұмыс істейтін галереялармен, жеке коллекциялармен, 

қауымдастықтармен ынтымақтастық орнату; 
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• Одақтың ақпараттық қызметін, оның ішінде өзінің цифрлық 

платформасы мен Одақтың интернет-ресурсы арқылы күшейту. 

Көркем шығармашылық қызмет саласындағы заңнамалық базаны 

реформалау бойынша жұмысты әрі қарай жалғастыру қажет. Бізге бүгінгі 

«Мәдениет туралы» заңның керегі жоқ. Бұл заңда «суретші», «бейнелеу 

өнері» деген ұғым мүлдем жоқ. Пластикалық өнер – сәулет, дизайн, 

бейнелеу өнері т.б. үшін жеке заңның шығуына қол жеткізу керек шығар. 

Мұндай заңды «Шығармашылық-өндірістік қызмет туралы» заң деп 

атауға болады. Бұл жерде бізге сәулетшілермен және дизайнерлермен тығыз 

ынтымақтастық қажет. 

Шығармашылық қызметті «Мемлекеттік сатып алу туралы» 

заңның құзыретінен алып тастап, шығармашылық кәсіптерді көркемдік-

шығармашылық өнімдерге тапсырыстармен қамтамасыз етудің тағы бір 

механизмін құру керек. 

Бұл мамандықтарды «шығармашылық экономика» бағдарламасына 

тұтас әдіс ретінде, мүмкін, кешенді жобалау принципін енгізу арқылы іске 

асыру мүмкіндігін қарастыру қажет. 
 

1. Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының 
мүшелігіне кіруге ниет білдірген үміткерлермен  түсіндіру 
жұмыстарын күшейту. Әдетте, өтініш берушілер «Мен 
жарғымен таныстым, орындауға міндеттенемін» деп арыз 
жазғанымен, шын мәнінде олар жарғыны көзбен көрмеген, оның 
ережелерін және оның орындалуына өз жауапкершілігін 
түсінбейді. Бұл механизмді алдағы уақытта пысықтау қажет. Әр 
ұйым жеке адамнан, оның құзыреттілігінен, кәсіби біліктілігінен, 
моральдық жауапкершілігінен басталады. Адам факторы кез 
келген қызметте негізгі рөл атқарады. 
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2. Тәжірибе көрсеткендей, тиімді жұмыс істеу үшін 
Хатшылық пен Басқарма мүшелерінің санын қысқарту қажет. 
Басқарма мен хатшылық мүшелері отырыстарға ресми түрде ғана 
қатысатын жағдайға жол берілмеу керек. Одаққа селқос балластың 
керегі жоқ. 
 

3. Суретшілер одағының шығармашылық қызметін дамытуға 
қажетті назар аударуға және қосымша қаражатты тарту 
мақсатында Қамқоршылық кеңесін құру ұсынылады, оған 
меценаттар, бизнес өкілдері мен қоғамдық пікір 
көшбасшыларын шақыруға болады. Суретшілер одағының 
шығармашылық қызметін дамытуға қажетті назар аударуға және 
қосымша қаражатты тарту мақсатында Қамқоршылық 
кеңесін құру ұсынылады, оған меценаттар, бизнес өкілдері мен 
қоғамдық пікір көшбасшыларын шақыруға болады. 
 

4. Өнер жанрлары – кескіндеме, мүсін, графика, т.б. 
секцияларының жұмысын жалғастыру. Суретшілер одағының 
on-line басылымында жариялау мүмкіндігімен өнертану 
секциясының қызметін жандандыру, яғни сайтта, Facebook, 
Instagram және басқа желілерде. 
 

5. ҚР Суретшілер одағының сайтын ақпараттандырумен 
қатар өзекті мәселелерді талқылаудың белсенді объективті 
құралына айналдырып қайта құру. 
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Жубаниязов У. О. 

Уважаемые коллеги! 

Я был избран председателем Союза художников РК на ХVIII Съезде СХ 
РК, который прошел в 2018 г. Прошедшие четыре года были непростыми для 
меня и как для руководителя нашей организации и как для человека.  Быть 
председателем такой большой организации, это не просто  открывать 
выставки  и присутствовать на государственных мероприятиях. Необходимо 
знание законов, экономической составляющей творческой деятельности, 
умение аргументированyо вести диалоги и дискуссии на разных  уровнях. В 
эти вопросы необходимо вникать, владеть ими достаточно свободно и в 
определенной степени профессионально. Самым сложным оказался во всем 
таком опыте  человеческий фактор. Неожиданностью стало непонимание 
большинства наших коллег наших общих целей и задач, элементарных 
знаний необходимых правовых норм и,  главное,  понимание  личной 
ответственности и  как  члена нашей организации,  и как гражданина страны.  
Положения Устава трактуются кому, как выгодно,  а права члена СХ РК  
рассматриваются исключительно с точки зрения личной выгоды.   Любое 
дело начинается с человека, его нравственных позиций, образованности, 
умения коммуницировать. А в такой общественной организации как наша, 
которую постоянно сотрясают внутренние конфликты, эти факторы имеют 
особое ключевое значение. 

Уважаемые коллеги! 
Ко мне обратилась  инициативная группа членов Союза художников РК 

с обращением выдвинуть свою программу  как кандидата в председатели 
Союза художников РК на новом этапе.  Честно говоря, я не хотел этого 
делать, так как планировал заняться творческой работой. Но потом подумал, 
что выбирете вы меня или нет, это не мой вопрос, но я должен поделиться с 
вами своими мыслями о будущем Союза Художников, как руководитель, 
прошедший определенный опыт в СХ РК. 

 
ПРОГРАММА КАНДИДАТА 

на пост председателя Союза художников Республики Казахстан 
Жубаниязова Умирбека Орынбасаровича. 

 
Краткое содержание: о новом облике и новом будущем Союза 

художников РК, о задачах, стоящих перед творческим объединением на 
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ближайшие годы, и о том, как вернуть Союзу Художников 
первостепенное положение в государстве, культуре и обществе. 

«Предстоящие выборы на пост председателя СХРК проходят в 
непростой для нашей страны ситуации. Но именно данное обстоятельство 
открывает возможность вернуть Союзу свое первостепенное положение в 
государстве, культуре и обществе. Прежде всего, СХРК может и должен 
продемонстрировать свою эффективность в решении наиболее насущных 
задач, стоящих перед профессиональным художественным сообществом.   

Союз Художников находится на сложнейшем этапе своего 
существования ― этапе поиска новых форм организации, системной 
оптимизации и адаптации к новым требованиям современной культуры. 
Важнейшим условием успешного прохождения этого этапа является 
консолидация сферы профессионального художественного сообщества, 
организация эффективной совместной работы СХРК с Министерством 
культуры и спорта РК, музеями страны, образовательными и творческими 
центрами и объединениями. 

Следующий период жизни Союза ― особенный. В 2023 г. мы будем 
отмечать его 90-летие. Уверен в том, что традиции служения культуре и 
искусству Казахстана, накопленные Союзом за годы его существования, 
дадут нам возможность успешно реализовать представленную программу и 
обеспечить успешное развитие и процветание культуры и искусства 
Казахстана». 

1. Особенность переживаемого нами момента развития 
цивилизации состоит в том, что изобразительное искусство и 
культура в целом нуждаются в дальнейшем продвижении как 
фактора процветания и инклюзивности нашего государства.   

Решая задачи, определенные стратегии Союз Художников должен 
установить для себя следующие главные ориентиры: 

СХРК - является центром фундаментальной культуры и 
изобразительного искусства, организующий и создающий фундаментальные 
произведения, направленные на сохранение культурных традиций в условиях 
новых вызовов.   

СХРК – это системообразующее звено единого культурного 
пространства Казахстана, объединяющее различные профессиональные 
сообщества, его функциональные сегменты, принимающие участие в 
реализации стратегии развития культуры и искусства нашей страны. 
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СХРК – источник фундаментальных основ, составляющих основу 
гармоничного развития культурной сферы Казахстана, глубокого 
патриотизма, духовного потенциала казахстанского народа, его устойчивости 
к разрушительным, стрессовым информационно-психологическим 
воздействиям. 

СХРК - обеспечивает формирование новой среды обитания как 
целостной системы «природа-технологии-информация-культура», 
обеспечивающей стабильное приращение культурного капитала Казахстана 
на основе классической и современной культуры, инновационных арт 
технологий, цифровой трансформации, направленная на интеграцию 
казахстанского искусства в мировое сообщество. 

2. Важно, что СХРК должен сделать сегодня - это взять на себя 
функции ключевого партнера государственной власти в 
усовершенствовании и реализации государственной 
Концепции культурного развития Казахстана. 

Союз Художников должен стать органично встроенным в систему 
принятия решений государства интеллектуальным штабом культурного 
развития страны на десятилетия вперед. 

Обладая интеллектуальными и творческими ресурсами высшей 
квалификации, неоценимым опытом и уникальной репутацией, СХРК должен 
оказывать реальное и существенное влияние на выработку приоритетов 
развития культуры, принятие решений о поддержке бурно развивающихся 
сегодня в стране новых культурных течений и традиций. 

Одной из острых проблем, требующих оперативного решения, 
является модернизация системы государственной поддержки Союза 
художников. В результате недооценки содержательного единства 
культурного процесса в стране оказалась во многом деформирована сложная 
система обеспечения и поддержки процесса художественного творчества, что 
отрицательно сказывается на качестве жизни и творчества 
профессионального сообщества. 

В условиях ограниченного государственного бюджета и явно 
недостаточной заинтересованности государства и значительной части 
бизнеса во вложении средств в культуру такое положение дел становится 
критичным для культурного развития Казахстана. 
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Признавая общегосударственную значимость вопросов развития и 
сохранения изобразительного искусства Казахстана сегодня крайне 
необходимо продвигать правовые гарантии сферы изобразительного 
искусства.  

Надо добиваться законодательного закрепления доступа творческих 
союзов художников и организаций, осуществляющих свою деятельность в 
области изобразительного искусства к разработке соответствующих 
инвестиционных проектов республиканского и местного значения, 
осуществление которых предусмотрено на условиях государственно-
частного партнерства.  

Статус Союза художников должен позволять обращаться за 
бюджетным ассигнованием к правительству в порядке, установленном 
законодательством, включая вопросы расширения его производственно-
творческой базы, включающей: 

• Ассигнование права профессиональных художников, не 
имеющих индивидуальных творческих студий, мастерских и 
использующие для осуществления своей творческой деятельности 
часть занимаемых ими жилых помещений, на предоставление 
льгот на оплату коммунальных платежей в размере 50% от 
действующих в данной местности; 

• Строительство новых творческих студий (мастерских); 
• Строительство и реконструкция творческих резиденций; 
• Строительство картинных галерей и выставочных залов. 

С целью пропаганды казахстанского изобразительного искусства, 
сохранения его традиций и перспективных направлений, развития 
творческого потенциала молодых художников, а также создания условий 
для доступа населения к произведениям изобразительного искусства 
необходимо закрепить государственное финансирование выставочной 
деятельности.  

С этой целью обратиться к государственным органам по решению 
вопроса  государственного финансирования Министерством культуры 
РК для проведения ежегодных республиканских выставок произведений 
изобразительного искусства в крупнейших выставочных залах городов 
Казахстана.  



5 
 

3. Переформатирование Союза художников, как 
профессионального объединения в сфере изобразительного 
искусства. 

Несмотря на критику, Союз художников твердо стоит на позиции 
сохранения традиций изобразительного искусства, как основе для новых 
современных видов художественного творчества, созидания нового видения. 
Традиции в изобразительном искусстве как историческая память — 
непременное условие не только существования, но и развития всего 
искусства, культуры, - включает в себя преемственность, усвоение 
положительных результатов предшествующей деятельности. 

В настоящее время нужно активизировать следующие направления: 

• активизировать выставочную деятельность через проведение 
ежеквартальных тематических выставок членов Союза художников;  
• возобновить функционирование секций по видам изобразительного 

искусства;  
• разработать систему поощрения молодых художников, поддержки 

старшего поколения, пропаганды произведений талантливых 
членов Союза художников; 
• особое внимание уделить усилению секции искусствоведения арт-

критики; 
• наладить сотрудничество с галереями, частными коллекциями, 

сообществами, работающими в сфере современного цифрового 
искусства и креативной экономики; 
• усилить информационную деятельность Союза, в том числе через 

собственную цифровую платформу и онлайн ресурс Союза. 

4. Необходимо продолжить работу по реформированию правового поля 
в сфере художественно-творческой деятельности. Сегодняшний закон 
о культуре нам не нужен. Там нет понятия «художник» и 
«изобразительное искусство». Возможно, надо добиваться 
отдельного закона для пластических видов искусств – 
архитектуры, дизайна, и изобразительного искусства. Такой закон 
может быть обозначен, как «Закон о творческо-производственной 
деятельности». Здесь нам необходима тесная коллаборация с 
архитекторами, дизайнерами. Необходимо вывести творческую 
деятельность из юрисдикции Закона о госзакупках и создать 
другой механизм обеспечения творческих профессий заказами на 
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художественно-творческую продукцию.  Нужно продумать 
возможность вхождения этих профессий как целостного метода в 
программу «креативной экономики», возможно через внедрение 
принципа  комплексного проектирования. 

 
5. Проводить глубокую разъяснительную работу с кандидатами, 

желающими вступить в СХ РК. Как правило, вступающие, хотя и 
пишут заявлении «с уставом ознакомился, обязуюсь выполнять», на 
самом деле, устав не видели в глаза, не понимают его положений и 
своей ответственности по его выполнению. Этот механизм должен 
быть отработан. Организация начинается с каждого человека в 
отдельности, его компетентности, профессионализма, морально-
нравственной ответственности». 

 
6. Сократить количественный состав Секретариата и 

Правления для более эффективной работы, ситуация, когда члены 
Правления и секретариата участвуют формально, больше 
недопустима. Союзу не нужен инертный балласт.  

 
7. Для привлечения внимания и дополнительных средств, 

необходимых для развития творческой деятельности СХ 
предлагается создание Попечительского Совета, в состав которого 
можно пригласить меценатов, представителей бизнеса и лидеров 
общественного мнения. 

 
8. Продолжить практику секций по жанрам искусства – 

живопись, скульптура, графика и др. Активизировать деятельность 
искусствоведческой секции с предоставлением возможности 
публикацй в он-лайн издании СХ, т.е. на сайте, Fаcebook, Instagram и 
других сетях. 

 
9. Реорганизовать сайт СХ РК, превратив его в действующий 

объективный инструмент информации и обсуждения насущных 
вопросов. 

 



 
Жубаниязов Умирбек Орынбасарович 

 
Заслуженный деятель Республики Казахстан 

Председатель Союза Художников Республики Казахстан 
 

 
Родился 22.01.1964 года в посёлке Тасбугет Кызылординской области,  

Республика Казахстан 
 
1979-1983гг.    Культпросветучилище в г.Актюбинск,  специальность художник-    

оформитель.                              
1983-1985гг.    Служба в рядах СА (ВВС) 
1985-1987гг.    Работал в ХПМ художественного фонда Каз.ССР   г.Кызылорда. 
1987-1992гг. АГТХИ им. Т. Жургенова, специальность «художник монументальной        

живописи».                        
С 1992г.   Преподаватель Казахской Национальной Академии искусств им. 

Т.К.Жургенова. 
1993-1994гг.    Председатель профкома КазГХА 
С 1995 г.           Является членом Союза Художников РК.  
1996 г.              Реставрация кафедрального собора г. Алматы. 
1996-1997гг.  Принял участие в оформлении президентского дворца в г. Ашхабад 

(Туркменистан). 
1997г.              Монументальные работы находятся в Международном  
                         Финансовом центре в г. Бухарест (Румыния).                                                                            
1997г.              Участие в международном симпозиуме молодых  
                         художников г.Бишкек. 
1998г.              Участник фестиваля «Творчество молодых» г.Москва, (Диплом).    
1998г.              Президентский стипендиат. 
1998-1999гг.   Зам.председателя молодёжного объединения СХ РК. 
2000г.              Дипломант Международного фестиваля искусств 
                         «Алем Саннияз – Казахстан». 
2000г.          Лауреат Международного фестиваля искусств «Мастер-класс, Шёлковый Путь 

Искусства». 
2001 г.       Картина «Кездесу» преподнесена в дар Папе Римскому Иоанну  Павлу II   

президентом РК Н.А. Назарбаевым. 
2001 г.           Поездка с первой выставкой казахстанских художников    в Центр искусств 

«Эль-Жезира» Каир (Египет),   (Диплом)                         
2002г.         Картина «Мамлюки» преподнесена в дар Эмиру Государства Катар Шейху 

Хамад бен Халифа аль-Тани. 
2004г.         Роспись VIP зала нового аэропорта г. Алматы. 
2004г.         Роспись в средней школе посёлка Чемолган (Ұш қоңыр). 
2006г.    Выставка изобразительного искусства Казахстана «Стран членов ШОС» 

г.Ташкент, (Диплом) 
2006г.     I плэнер – мастер класс, I казахстанский клуб Юнеско,  художественная школа 

им.А.Кастеева. 
2007г.     Конкурс  «Духовное единство народов Казахстана», г.Алматы. (диплом, 

памятные часы. 19.04.07) 
2007г.       II плэнер – мастер класс, г.Алматы. I Казахстанский клуб ЮНЕСКО,  худ. школа 

им.А.Кастеева. 25 – 27.10.07. 



2008г.      Поездка на III  Пекинский Международный Арт-Биеналле,  Китай 2008 с 
участием художников из  82-х стран, (Сертификат). 

2009г.       Выставка в г. Берлин в «АРТ-центре». 
2010г.      Пленэр художников Казахстана г.Астана с 27.06 – 05.07.2010г. 
2010г.      АРТ Симпозиум «От Иртыша до Волги» 27.09–15.10. г.Алматы 
2011г.      Первый секретарь правления СХ РК 
2011г.      Выставка изобразительного искусства, посвящённая 7-м зимним азиатским играм 

в г.Астана, январь. 
2011г.      Республиканская выставка художников, посвященная 25-летию разработки 

Кумколь, г.Кызылорда, 10-15.09.11. 
2011г.       Конкурс произведений, посвящённых 20-летию Независимости РК  
2012г.       Поездка в г.Токио (Япония) в составе делегации Каз НАИ им Т.Жургенова 
2013г.       Заслуженный деятель РК 
2014г.     Председатель жюри республиканского конкурса «Дети рисуют мир.Казахстан», 

члены клуба ЮНЕСКО 
2014г.      Член жюри республиканской выставки-конкурса «110 лет А.Кастеева» 
2015г.   Главный приз в республиканском конкурсе-выставка «Подари память 

потомкам…» картина «Үш жұлдыз» (Три звезды) г.Актюбинск 
2015г.     И.О. Председателя СХ РК 
2016г.  Президент Международной конфедерации союзов художников                   

(аналог СХ СССР). 
2017г.     Поездка в  Узбекистан: г.Бухара, г.Самарканд, г.Ташкент. (сентябрь),пленэр. 
2017г.     Поездка в Кыргызстан: г.Бишкек (декабрь) 
2018г.     На XVIII съезде избран председателем Правления СХ РК 
2018г.     Поездка в КНР биеннале г.Баян-Нур  Внутренняя Монголия.  
2019г.  Международный форум художников. «Легенды Бурабая, Казахстан, а-ля Прима»,  
             2-27 сентября, г.Кокчетав. 
2019г.   Международный симпозиум «Botai -Легенды Великой степи», 17-28 сентября,     
             г.Петропавловск  СКО. 
2019г.  Выставка художников Казахстана в Узбекистане, 5-25 октября г.Ташкент,  

Центральный выставочный зал. Награжден «Золотой медалью» Академия 
художеств Узбекистана. 

2019г.   Республиканская выставка художников Казахстана, г.Алматы,  музей 
им.А.Кастеева. 

2020г.  Республиканская выставка «Экология», г.Алматы, музей им.А.Кастеева.  
2021г. Лауреат международного Триеннале, в рамках украинского творческого проекта-

конкурса «ART NOVA» г. Кременчуг, Украина.  
2021г.  Международная выставка пейзажа «Al Kuindzhi Memorial» в г.Мариуполь, Украина  
2021г.  Республиканская выставка «Тіл және Тәуелсіздік», г.Талдыкорган, Диплом 1место 
  

Работы находятся: 
• ГМИ им.А.Кастеева 
• в музее Ватикана 
•  ДХВ Министерства культуры РК 
•  в Министерстве культуры РФ 
•  в Консульстве РК в Санкт-Петербурге 
•  в Резиденции Президента в г. Астана 
•   в Президентском центре культуры РК в г. Астана 
•  у Эмира Государства   Катар (Шейх Хамад бен Халифа аль-Тани) 
• в фонде БИАБ Китай 2008 



• Во Дворце Независимости  г.Астана 
• Музеи г. Алматы, г.Атырау, г.Кызылорда, г.Жаркент, г.Актюбинск. 
• Галереи г.Талдыкургана, г.Кызылорда, г.Жаркент, г.Актау. 

 
А также в частных коллекциях: США, Великобритании, Франции,   Германии, Южной 
Кореи, КНР, СНГ, РК.                      
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