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«ОЙ-ПІКІРЛЕР ТҮНІ» - 2020 
ҚАЗАҚСТАНДА

 Institut français бастамасымен 2016 ж алғашқы рет 

өткізілген «Ой-пікірлер» түні бүгінде Франция және дүние 

жүзі бойынша мәдениетаралық алмасуға және халықаралық 

диалогтың дамуына жағдай жасайтын маңызды іс-шараға 

айналды.

 Францияның Қазақстандағы Елшілігі үш жыл бойы 

әлемнің 83 елімен қатар осы ауқымды мәдени жобаның 

ұйымдастырушысы болып келуде. Биылғы «Ой-пікірлер» түні 

кем дегенде 200 түрлі мәдени және ғылыми мекемелерде    

200 000-ға жуық қатысушыны біріктіреді деп күтілуде.

 Францияның Қазақстандағы Елшілігі 2020 ж 

30-қаңтарында Ritz-Carlton Astana қонақүйінде «Ой-пікірлер 

түні» аясында «Шығармашылықтағы жаңашыл өрістер: сән 

саласындағы этика және оңтайландыру» тақырыбына 

интерактивті конференция ұйымдастырады. Бұл кездесу 

киімді сату мен өндіру үрдістері, шығармашылықта 

экологиялық тұрғыдан оңтайлы шешімдерді қолдану жайлы 

француз және неміс мамандарының тәжірибесін ескере отыра 

ойлануға мүмкіндік береді. Нұр-Сұлтан қаласында өтетін 

«Ой-пікірлер түнінде» 150-ден астам қатысушы болады деп 

күтілуде.

 Іс-шара Германия Елшілігі, Нұр-Сұлтан қ. Француз 

Альянсы, Алматы қ. Гете Институты және Ritz-Carlton Astana 

қонақүйімен ынтымақтастықта ұйымдастырылды.
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Францияның Қазақстандағы 

Елшілігі

  Француз Республикасының Қазақстандағы 

дипломатиялық өкілдігі 2008 ж бері Нұр-Сұлтан (бұрын 

Астана) қаласында өз жұмысын жүргізіп келуде. Елшіліктің 

мәдениет және ынтымақтастық саласындағы басты қызметі 

француз тілін оқытуға, екі ел арасындағы университеттік, 

ғылыми және мәдени байланыстарды нығайтуға, яғни 

Франкофонияның таралуына бағытталған.

 Франция Елшілігі мәдени ынтымақтастықты 

дамытудағы басты бағыттары ретінде әдебиетті, классикалық 

және заманауи музыканы, театр, хореография, заманауи өнер 

мен мәдени мұра сияқты өнер салаларын белгіледі. Тәжірибе 

мен білім алмасуды мақсат тұтып, биыл Франция Елшілігі 

өзінің 2020 ж арналған «Жер Ана бізге аманат» мәдени іс-

шаралар бағдарламасы аясында экологияны және 

биоалуантүрлілікті сақтауға бағытталған бірқатар іс-шараны 

өткізуді жоспарлап отыр. Ал жыл сайын наурыздың 1-нен 

сәуірдің 30-на дейін жалғасатын Қазақстандағы франкофония 

көктемі биыл Халықаралық Франкофония Ұйымының 50 

жылдық мерейтойына арналатын болады.

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ
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  Нұр-Сұлтан қ. Француз Альянсының негізі Елордамызда 2005 ж 

қаланды. Астананың қарқынды дамуымен бірге (1994 ж бері Астана, ал 

2019 ж бастап Нұр-Сұлтан қ.) Француз Альянсының француз тілін оқыту 

мен дамытудағы атқаратын рөлі де ұлғая түсті. Бүгінгі таңда, саяси және 

экономикалық күштің айтарлықтай бөлігі шоғырланған Нұр-Сұлтан 

қаласында бір миллионнан астам адам тұруда. Нұр-Сұлтан қ. Француз 

Альянсының бастамасымен арнайы француз тілін оқытуға бейімделген 

авторлық әдістеме басылып шығарылды. Қазіргі таңда бұл ұйымның 

құрамында 24 француз тілінің мұғалімі мен 664 оқушы бар, ал 

медиатекадағы кітап пен материал саны 4 000 -нан астам дананы құрайды.

 Франция Елшілігінің мәдени іс-шараларының серіктесі болып 

келетін Француз Альянсы Қазақстандағы Франкофонияның дамуы мен 

таралуына бағытталған саясат үшін маңызды рөл атқаруда. Сонымен 

қатар, ол 2020 ж Нұр-Сұлтанда өтетін «Ой-пікірлер түнінің» белсенді 

ұйымдастырушысы болып отыр.

Нұр-Сұлтан қ. Француз 
Альянсы

БІЗДІҢ СЕРІКТЕСТЕРІМІЗ

 Германияның Қазақстандағы Елшілігінің мәдениет бөлімі өзінің 

негізгі міндеттерінің бірі ретінде екі ел арасындағы екіжақты мәдени 

қарым-қатынасты дамытуды қояды. Берлин қабырғасы құлауының 30 

жылдығына орай өткізілген іс-шаралар легі мен «Мәдени күз» 

бағдарламасы неміс-қазақ ынтымақтастығының нығаюына өзінің зор 

үлесін қосты. Осыған орай Германия Елшілігімен Қазақстанда арнайы 

бірқатар іс-шара ұйымдастырылды: берлиндік  DJ концерті, “Michelin Red 

Guide” марапатына ие аспазшының мастер-класстары, “Power of Emotions” 

көрмесі және т.б. Мәдени ынтымақтастықты жүзеге асырумен бірге, 

Германия Елшілігі неміс тілін дамыту мен қазақстандық жоғары оқу 

орындарымен әріптестікті нығайту сияқты бағыттарда да жұмыс жасайды. 

Биылғы «Ой-пікірлер түніне» қатысу үшін  Германиядан  атақты неміс 

дизайнер Микаэль Шпитцбарт келеді деп күтілуде.

Германияның 
Қазақстандағы Елшілігі
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 Әлемнің 100-ге жуық елінде орналасқан 157 Германия Федеративтік 

Республикасының дүниежүзілік мәдениет институттарының бірі – Алматы қ. 

Гете Институты. Гете Институты шетелде неміс тілін таратуды мен халықаралық 

мәдени ынтымақтастықты дамытуды өз жұмысының басты міндеттері ретінде 

алады. Ол өзінің әртүрлі ғылыми және мәдени бағдарламаларына қазақстандық 

азаматтық қоғамның әртүрлі мүшелерін қатыстыру арқылы мәдениетаралық 

диалогтың нығаюына, мәдениеттің таралуына жағдай жасайды. Арнайы «Ой-

пікірлер түніне» орай Гете Институты Германиядан атақты дизайнер Микаэль 

Шпитцбартты шақырып отыр.

Алматы қ. Гете Институты

Ritz-Carlton Astana қонақ үйі

  Ritz-Carlton Astana – бұл Елорданың ең жүрегінде Talan Towers көпфункциялы 

кешенінде орналасқан зейнетті, заманауи қонақүй. Қонақ үй 157 бөлмемен, соның 

ішінде 32 кең көлемді терезесі бар люкс санатындағы бөлмемен жабдықталған. 

Ritz-Carlton Astana қонақ үйі – өз меймандарын қонақжайлықпен, таңдаулы ас 

пен мінсіз қызмет көрсетумен баурайтын мекен.

«Ой-пікірлер Түні» - Institut français бастамасымен 

ұйымдастырылатын дүниежүзілік деңгейдегі іс-шара

 Францияның Сыртқы және еуропалық істер министрлігіне қарасты 

мемлекеттік мекеме. Институттың басты атқаратын кызметі – шетелде француз 

мәдениетін тарату, шығармашылық алмасуды жүзеге асыру және елдер 

арасындағы мәдниетаралық диалогты нығайту. Institut français орталықтары 

әлемнің 140-қа жуық елінде орналасқан. 2016 ж бастап жыл сайын Institut français 

белгілі бір тақырыпты негізге ала отырып, «Ой-пікірлер Түнін» шетелдік 

әріптестерімен бірге ұйымдастырып келуде. Биыл «Ой-пікірлер Түні» қоршаған 

ортамен қарым-қатынасты реттеу және оны қорғау тақырыбының айналасында 

өткізілмек.

Француз Институты
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Поль Буленже
 About a Worker компаниясының алғашқы 

таныстырылымы 2018 ж Венециандық 

биенналеде өтті. Компанияның негізін 

қалаушылар – Kim Hou және Paul Boulenger. 

About a Worker өз жұмысын нақты 

тұжырымдамаға, яғни тоқыма өнеркәсібінің 

қызметкерлеріне өздерін дизайнер ретінде 

көрсетуге мүмкіндік беру бағытына негіздеген 

компания. Компания басшылары сән 

индустриясының әрбір қызметкері арасындағы 

қарым-қатынасты оңайлатуды мақсат ете 

отыра, дүние жүзі бойынша көптеген 

жұмысшыларына өзінің киім үлгілерін, атап 

айтқанда жұмыс униформаларын ойластыруды 

сеніп тапсырады.

© Les Ateliers de Paris, Matthieu Gauchet

Орелиен
 Орелиен (Aurelyen) – Misericordia сән 

үйінің негізі қалаушы, дизайнер. Алғашқыда 

Лима қ. шеткі аудандарында (Перу) ашылған 

бұл ателье бүгінде халықаралық нарыққа 

шыққан нөмірі бірінші перуандық сәнді киім 

брендіне айналды. Брендтің негізгі 

тұжырымдамасы – қарапайым отбасылардан 

шыққан жастарды жұмысқа алу мен қоршаған 

ортаны қорғай отыра және экологияға зияны 

жоқ шикізатты қолдана отыра, 

шығармашылықпен айналысу. 

 Misericordia -ның алғашқы бутигі 2009 ж 

Лима қаласында, ал 2013 ж Париж қаласында 

ашылды. © Misericordia

АРНАЙЫ ШАҚЫРЫЛҒАН ҚОНАҚТАР
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Гаэль Константини
 Сәнді киім дизайнері, өзімен аттас 

(Gaëlle Constantini) жеке ательесінің 

негізін салушы Гаэль Константини киім 

тігуде қайта өңделген шикізатты қолдану 

бағытын ұстанады. Ол Who’s Next–2011 

сайысында «Jeunes Créateurs» 

сыйлығының иегері. Бүкіл ғаламшар мен 

оның тұрғындары үшін барынша «зиянсыз 

сән» бағытын ұстанатын Гаэль 

Константини Airbnb, Париж қаласының 

әкімдігі мен H&M, Diesel, Adidas, Nike 

сияқты киім маркаларымен бірігіп, 

көптеген мастер-класстар өткізеді. 

Бұндай мастер-класстардың негізгі 

ерекшелігі табиғи материалдардың 

қолданылуында.

© Gaëlle Constantini

Маждулин Сбэ
 Маждулин Сбэ (Majdouline Sbai) – 

қоршаған орта саласындағы 

әлеуметтанушы, кәсіпкер, «Une mode 

éthique est-elle possible?» кітабының 

авторы, Францияда өтетін Fashion Green 

Days форумының ұйымдастырушысы. Бұл 

«экологияға жауапты» сән тақырыбына 

арналатын екінші ауқымды форум. 

Маждулин Сбэ – оңтайлы және этикалық 

сән феноменін зерттеуді бірінші болып 

бастаған әлеуметтанушылардың бірі. 

Сонымен қатар, ол әлеуметтік және 

экологиялық өзгерістер тақырыбындағы 

бірқатар жобалардың авторы болып 

келеді.
© Majdouline Sbaï
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 Габриэлла Жерар – Ambrym сәнді киім 

үйінің негізін салушы. Ол тек табиғи және 

қайта өңделген материалдар қолданылатын 

концептуалды киім үлгісін жасап шығару 

үшін он жыл бойы жұмыс істеді. Негізгі 

мамандығы бойынша суретші Габирэлла киім 

тігуде қолданылатын түрлі принттер мен 

жаккардты суреттері үшін шығармашылық 

шабытын өзі салған суреттерінен алады. Оның 

бірегей киім үлгілері түрлі галереяларда мен 

Branly - Jacques Chirac мұражайында көрмеге 

қойылған.

© Gabrielle Gérard

Габриэлла Жерар

 Жюдит пен Мод Пузэн – Manifeste011 

брендінің негізін салған әпкелі-сіңлі егіздер. 

Manifeste011 – Париж қаласында орналасқан 

сәнді, экологиялық таза киім бутигі. Әпкелі-

сіңлі дизайнерлер киімді әдемі әрі қоршаған 

ортаға деген жауапкершілікпен тігуге 

болатындығын алға тартады. Manifeste011 – 

жануарлар өнімдерінің қолданылуынсыз 

жасалған іш киім, аксессуарлар, аяқ киім, 

әшекей бұйымдарын мен түрлі киім үлгілерін 

ұсынатын Франциядағы жалғыз бутик.  

Жюдит пен Мод Пузэн

© Thomas Baltès
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Жан Висериаль
 Жан Висериаль – дизайнер, Clinique 

Vestimentaire жобасының авторы, Вилла 

Медичи – Рим Академиясының 2019-2020 ж 

резиденті, түрік модельері Хуссейн 

Чалаянның шәкірті. Өзінің шығармашылық 

студиясында ол тоқыма және киім өндірісінде 

жаңашыл тәсілдерді ойлап шығарумен 

айналысады. Жуырда Жан Висериаль 

Париждегі MINES ParisTech инженерлік 

мектебінің мехатроника факультетімен және 

ENSAD_lab жоғары өнер мектебімен бірлесе 

отыра, өзінің докторлық диссертациясының 

аясында тоқыма-тігін машинасын ойлап 

шығарды. Бұндай тоқыма-тігін машинаның 

ерекшелігі киімдерді жеке өлшеммен 

жартылай өнеркәсіптік деңгейде жасап 

шығара алуында. 

© Jeanne Vicerial

және конференцияға қашықтықтан қатысатын:

Микаэль Шпитцбарт
 Bleed Clothing неміс брендінің негізін 

салушы Микаэль Шпитцбарт Германияның 

Гельмбрехт қаласында өз әулетінің ісін 

бүгінгі күнге дейін жалғастырып келеді. Bleed 

Clothing маркасы он адамнан құралған дербес 

шығармашылық топ ретінде 2008 ж бастап 

дамиды. Әйел және ер адамдарға арналған 

киім тігуде этикалық тәсілдеме қолдану және 

«веган», «экологиялық жауапкершілік» 

белгісі бар аксессуарларды шығару бұл 

брендтің негізгі ерекшеліктері болып 

табылады.   

© Michael Spitzbarth
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 2012 ж дизайнер Айка Алеми өзінің 

Aika Alemi жеке брендінің негізін қалайды. 

Екі жылдан кейін ол Aika Alemi School 

мектебін және қазақстандық сән 

саласындағы жаңа жобаларға арналған 

Kazakhstan Brand Incubator инкубаторын 

ашады. Айка Алеми киім тігуде авторлық 

құрақ құрау техникасын және қайта 

өңделген жүннен жасалған киізді 

қолданады. Көптеген халықаралық 

фестивальдердің финалисі, түрлі 

сыйлықтар иегері ол қазақстандық 

авангардттың бірден-бір үлгісі.

Эмин Аскеров
 Эмин Аскеров – әлеуметтік кәсіпкер, 

Green Tal шеберханасын басқарушы және 

әлеуметтік кәсіпкерлік мектебінің негізін 

қалаушы. Әлеуметтік әлсіз топтарға 

жататын адамдарды жұмыс орындарымен 

қамтамасыз ету бұл  шеберхананың ең 

басты артықшылығы болып табылады. 

Сонымен қатар, шеберхана болашақта 

Қазақстанда этикалық және экологияға 

зиянсыз тәсілдемеге негізделген қолөнер 

түрлерін (ұсталық қолөнер, тігіншілік) 

дамытуды жоспарлап отыр.

Айка Алеми

© Aika Alemi

© Emine Askerov

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖОБАЛАР
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БАҒДАРЛАМА
Өткізілу уақыты: 18.30-22:00

Өткізілу орны: Ritz-Carlton Astana қонақ үйі, Достық көшесі, 16, Нұр-Сұлтан қ.

Онлайн регистрация: https://forms.gle/PR9C5znRNs1N3Yem9

28-қаңтарға дейін ашық – Орындар саны шектеулі

Конференция тілі: француз тілі (аударма – орыс тілінде)

Бірінші бөлім: Тұрақты даму және сән саласы

1) Экологияға зиянсыз шығармашылық пен өндіріс жолында

Шақырылған қонақтардың сөз сөйлеуі

- Жан Висериаль (Jeanne Vicérial) – Clinique vestimentaire

- Орельен (Aurelyen) – Misericordia

- Поль Буланже (Paul Boulenger) – About a Worker

- Гаэль Константини (Gaëlle Constantini)

- Габриель Жерар (Gabrielle Gérard) – Ambrym

- Микаэль Шпитцбарт (Michael Spitzbarth) – Bleed Clothing

2) Киім сату үрдісі, этика және тұрақты даму

- Жюдит пен Мод Пузэн (Judith et Maud Pouzin) – Manifeste 011

3) Тұрақты экономиканың уақыты келді ме?

- Маждулин Сбэ (Majdouline Sbai)

Екінші бөлім

1) Қазақстандағы экологиялық бастамалар мен экологиялық этика 

- Қазақстандық жобалардың таныстырылымы (Айка Алеми & Эмин Аскеров)

2) Сән саласындағы мамандардың қатысуымен пікірталас

- Экономика, кәсіби даярлау, экологияға зиянсыз сәнге қатысты сұрақтар

3) Сұрақ-жауап айдары

Коктейль



БІЗБЕН БАЙЛАНЫС: 

Жереми ГОЛЬДБАУМ 
Мәдениет жөніндегі атташе
 
Динара НУРКЕНОВА 
Коммуникация және жобалар жөніндегі ассистент

contact-scac.astana-amba@diplomatie.gouv.fr

ФРАНЦИЯНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЕЛШІЛІГІ

Мәдениет және ынтымақтастық бөлімі

Космонавтов көшесі, 62 (4-қабат)
010000, Нұр-Сұлтан
Қазақстан

https://www.culturefrance.kz


