
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
креативных архитекторов, художников и скульпторов 

КАТАЛОГ
авторских скульптур и панно



ВАЖНО! Все работы в 
данном каталоге - авторские 

и защищены законом РК о 
защите авторских прав. Любое 
копирование ЗАПРЕЩЕНО!

МАҢЫЗДЫ! Осы каталогтағы 
барлық жұмыстар авторлық 

құқықпен қорғалған және 
Қазақстан Республикасының 
авторлық құқықты қорғау туралы 
заңымен қорғалған. Кез келген 
көшіруге тыйым салынады!

IMPORTANT! All works in this 
catalog are copyrighted 

and protected by the law of 
the Republic of Kazakhstan on 
copyright protection. Any copying 
is prohibited!



О нас 2200
эскизов

Разработано нашими 
художниками

3000

70

150

часов

тонн

арт-объектов

Мы придумываем и 
воплощаем свои идеи

Мрамора для 
постаментов

Исполнено и 
установлено под ключ

300

975

тонн

литров

Металла для наших 
арт-скульптур

Краски и лака для 
самых ярких работ

Профессиональная 
команда:

- художники
- скульпторы
- архитекторы
- конструкторы
- муральщики

География объектов:
- Алматы
- Нур-Султан
- Туркестан
- Актобе
- Атырау
- Караганда

* Авторская техника 
обработки металла
* Собственный цех

* Высокотехнологичное 
оборудование

* Опыт работы на 
сложных объектах

SK-art — это творческая группа архитекторов, 
скульпторов, художников и инженеров, воплощающая 
самые смелые идеи в реальные формы! Мы придумываем, 
разрабатываем и изготавливаем самые необычные, 
оригинальные и неповторимые скульптурные композиции, 
панно и фигуры из металла.





Almaty



Яблоневый сад
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Жеті алмалы мүсіндік композиция Алматы 
қаласындағы Орталық Мәдениет және 
Демалыс Саябағындағы жаңартылған 
субұрқақты көріктендірді. 

Әр ағашта ұлттық, тарихи және тарихи-
мәдени нақышта жасалған жеке суреттер 
салынған. 

Материалы: металл
Биіктігі: 2,5-ден 4 м-ге дейін

Скульптурная композиция из семи 
яблонь украшает обновленный фонтан в 
Центральном Парке Культуры и Отдыха г. 
Алматы. 

Каждое дерево расписано 
индивидуальным рисунком, обыгрывая 
национальные, исторические и историко-
культурные мотивы.

Материал: металл
Высота: от 2,5 до 4 м

A sculptural composition of seven apple 
trees decorates  the renovated fountain in 
the Central Park of Culture and Recreation in 
Almaty.

Each tree is painted with an individual 
pattern, playing with national, historical and 
cultural motives.

Material: metal
Height: 2.5 to 4 m



Музыкальный ансамбль
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Музыкалық ансамбльдің сәулеті Орталық 
демалыс және мәдениет саябағында жаңа 
тақырыптық аллеяға орнатылды. Барлық 
кейіпкерлер - ең танымал ұлттық музыкалық 
аспаптар. Құрылыстың ортасындағы әуен 
Абай шығармашылығының музыкалық бөлігі - 
«Айтым сәлем, қалақас». Мүсін спикерлермен 
жабдықталған, күндіз әйгілі ұлттық музыканы 
ойнайды.

Материалы: металл
Биіктігі: 4,7 м

Арка «Музыкальный ансамбль» установлена 
в Центральном парке отдыха и культуры на 
новой тематической аллее. Все персонажи 
- представляют наиболее узнаваемые 
национальные музыкальные инструменты. Мелодия 
в центре конструкции - это нотная партия 
произведения Абая - «Айттым сәлем, қаламқас». 
Скульптура снабжена колонками и в дневное 
время проигрывает знаменитые национальные 
музыкальные произведения. 

Материал: металл
Высота: 4,7 м 

The Musical Ensemble Arch is installed in the 
Central Park of Recreation and Culture on a 
new thematic alley. All characters - represent 
the most recognizable national musical 
instruments. The melody in the center of the 
construction is the musical part of the work of 
Abay - “Aittym salem, kalamkas”. The sculpture 
is equipped with speakers and during the 
daytime plays the famous national music.

Material: metal
Height: 4,7 m



Восточный календарь
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Алматы қаласындағы Орталық Мәдениет 
және Демалыс саябағында бірнеше жылдың 
ішінде жаһандық өзгерістер күтілуде. Олар 
шығыс күнтізбесі қойылатын орталық кірер 
бөлікті де қамтитын болады.

Материалы: бетон, құйма, безерлеу
Өлшемі: 40 м

Центральный Парк Культуры и Отдыха 
в г. Алматы в течение нескольких лет 
ждут глобальные изменения. Коснутся они 
и центральной входной группы, где будет 
установлен восточный календарь.  

Материал: бетон, литье, чеканка
Размер: 40 м

Global changes have been waiting the 
Central Park of Culture and Recreation in 
Almaty for several years. The changes will also 
affect the central entrance group, where the 
eastern calendar will be installed.

Material: concrete, cast, incuse 
Size: 40 m









Nur-Sultan



Central Park
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Тұрғын үй кешенінің символы - бұл тұлға, 
визит картасы және көңіл-күй! Әрбір тұрғын 
үй кешенінің символизмін дамыта отырып, 
біз қала, аудан және оның тұрғындарының 
өмір сүру ерекшеліктерін ескереміз. Орталық 
саябақ - Нұр Сұлтандағы Sensato Group 
тұрғын үй кешені. Іске асыру - 2019 жылғы 
қараша.

Материалы: металл
Ағаштың биіктігі: 4,5 м
Хаттар: 2 м х 17 м

Символ жилого комплекса - это 
лицо, визитная карточка и настроение! 
Разрабатывая символику каждого ЖК, мы 
учиытваем особенности города, района и 
стиля жизни его жильцов. Central Park - жилой 
комплекс Sensato Group в г. Нур-Султан. 
Реализация - ноябрь 2019 года. 

Материал: металл
Высота дерева: 4,5 м
Буквы: 2 м х 17 м

The symbol of the residential complex is 
a person, a business card and a mood! 
Developing the symbolism of each residential 
complex, we take into account the 
characteristics of the city, district and lifestyle of 
its residents. Central Park is a Sensato Group 
residential complex in Nur Sultan. Implementation 
- November 2019.

Material: metal
Tree height: 4,5 m
Letters: 2 m x 17 m



Яблоко
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Нұр Сұлтан қаласының Жетісу жаңа 
саябағын абаттандыру барысында алма 
тақырыбы жаппай қарқын алды, себебі бұл 
саябақ – Алматы обылысының сыйлығы. 
«Алма» мүсіні аралас техникада, бірнеше 
қабатты металл мен құймадан жасалған.

Материалы: металл
Биіктігі: 2,5 м

При благоустройстве нового парка Жетiсу 
(г.Нур-Султан) яблочная тема присутствовала 
повсеместно, так как этот парк - подарок 
Алматинской области. Скульптура «Яблоко 
выполнена» в смешанной технике - 
послойного металла и литья.  

Материал: металл
Высота: 2,5 м

When landscaping a new park Zhetisu 
(Nur Sultan), the apple theme was present 
everywhere, as this park is a gift from Almaty 
region. The sculpture «Apple» is made in the 
mixed technique - layered metal and casting.

Material: metal
Height: 2,5 m



Тамбалы тас
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Нұр Сұлтан қаласындағы жаңартылған 
Жетісу саябағында ашылған өзіндік және 
жасау техникасы бірегей композицияны 
біздің ұйым ойлап жасады. Іле өзенінің 
шатқалындағы әйгілі Тамғалы-тас қорығының 
петроглифтерін жаңғырту – астана 
тұрғындары мен қонақтарына Алматы 
облысын көру мүмкіндігін бұйыртады. 
Авторлық жұмыс, куәлікпен расталған.

Материалы: табиғи тас, бетон
Биіктігі: 3 м

Уникальная в своем роде и технике  
исполнения композиция, создана нашей 
командой в обновленном парке Жетiсу 
(г.Нур-Султан). Воссоздание петроглифов 
из знаменитого заповедника Тамгалы-тас в 
урочище реки Или - прекрасная возможность 
жителям и гостям столицы перенестись 
в Алматинскую обл. Работа авторская, 
подтверждена свидетельством.

Материал: природный камень, бетон
Высота: 3 м

A uniquecomposition in its kind and 
technique, created by our team in the updated 
park Zhetisu (Nur Sultan). The re-creation of 
petroglyphs from the famous Tamgaly-tas reserve 
to the Ili river  stow is a great opportunity for 
theresidents and guests of the capital to transfer 
to the Almaty region. Author’s work, confirmed 
by a certificate.

Material: natural stone, concrete
Height: 3 m



Чарынский каньон
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Шарын шатқалы – Алматы облысының 
атақты көрнекті орны және дүние жүзіндегі 
үлкендігі жөнінен екінші шатқал! Енді Нұр 
Сұлтан қаласының тұрғындары да Жетісу 
саябағына барып, «Қамалдар алқабын» 
көре алады. Ал мерекелік күндері шатқалдың 
ойылған қабырғалары әртістерге амфитеатр 
есебінде қызмет атқарады! Авторлық жұмыс.

Материалы: бетон, құйма
Биіктігі: 5-7 м

Чарынский каньон - знаменитая 
достопримечательность Алматинской области 
и второй каньон в мире по величине! 
Побродить в «Долине замков» теперь 
могут и жители Нур-Султана, посетив новый 
парк Жетiсу. А в праздничные дни резные 
стены каньона служат амфитеатром для 
выступлений артистов! Авторская работа. 

Материал: бетон, литье
Высота: 5-7 м

Charyn canyon is a famous showplaceof 
Almaty region and the second largest canyon 
in the world! Nur Sultan residents can now also 
wander in the “Valley of Castles” by visiting the 
new Zhetisu Park. And on holidays, the carved 
walls of the canyon serve as an amphitheater 
for artists’ performances! Author’s work.

Material: concrete, cast
Height: 5-7 m



Велопрогулка
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Нұр Сұлтан қаласының Жетісу жаңа 
саябағына орнатылған «Велосипедшілер» 
мүсіндік композициясы біздің бірінші 
туындыларымыздың бірі болып саналады. Қазіргі 
таңда велосипедшілер қала қозғалысының 
толыққанды қатысушысына айналуда, сондықтан 
осындай тақырыптағы мүсін өте өзекті. 

Материалы: металл
Биіктігі: 2 м

Одной из первых наших работ является 
скульптурная композиция «Велосипедисты», 
установленная в новом парке Жетiсу 
(город Нур-Султан). Сегодня велосипедисты 
становятся полноценными участниками 
городского движения, поэтому такая 
тематическая скульптура очень актуальна. 

Материал: металл
Высота: 2 м

One of our first works is the sculptural 
composition «Bicyclists», installed in the new 
park Zhetisu (Nur-Sultan). Today, bicyclists are 
becoming full participants in urban traffic, so this 
thematic sculpture is very relevant.

Material: metal
Height: 2 m
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Turkistan



Древо жизни
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Өмір ағашы - Бәйтерек - түркі халықтарының 
мәдениетіндегі өте маңызды объект. Үштік символы: 
тамырлар - шығу тегі, магистраль - даму және 
бұтақтар - кез-келген өмірлік процестің аяқталуы. 
Осындай мүсіндік композиция Түркістанда өте 
символикалық түрде таңдалған. Өйткені, түріктер 
әрдайым бұл қаланы өздерінің қасиетті жері деп 
санайды, сол жерден барлық түркі халықтары 
«тамыр жайған». Барлық түркі елдерін көрсететін 
мәрмәр тұғырлар композицияны біздің елдеріміздің 
біртұтастығына баса назар аударады.

Материалы: металл
Биіктігі: 6 м

Древо жизни - Байтерек - очень важный объект 
в культуре тюркских народов. Символ триединства: 
корни - зарождение, ствол - развитие и ветви - 
завершение любого жизненного процесса. Очень 
символично была выбрана подобная скульптурная 
композиция именно в Туркестане. Ведь этот город 
тюрки свегда считали своей священной землёй, 
откуда «пустили корни» все тюркские народы.

Мраморные тумбы с указанием всех тюркских 
стран  довершают композицию, подчёркивая 
единство наших стран.

Материал: металл
Высота: 6 м

The tree of life - Baiterek - is a very important 
object in the culture of the Turkic peoples. 
The symbol of the trinity: roots - origin, trunk - 
development and branches - the completion of 
any life process. A similar sculptural composition 
was chosen very symbolically in Turkestan. After all, 
it was this city that the Turks historically considered 
their sacred land, from where all the Turkic peoples 
«took root» Marble pedestals indicating all Turkic 
countries complete the composition, emphasizing 
the unity of our countries

Material: metal
Height: 6 m
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Jibek Joly
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Түркістан облысының 2024 жылға дейінгі 
әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді 
жоспарына сәйкес облыста 29 нысанның 
құрылысы жүргізілуде, оның ішінде «Жібек 
Жолы» ойын-сауық саябағы. Алтын өрнекпен 
боялған үш өлшемді әріптердің символдық 
атауын біздің шығармашылық топ саябақтың 
басты кіреберісінің алдына орнатты.

Материалы: металл
Мөлшері: 2,5 * 20 м

Согласно Комплексному плану социально-
экономического развития Туркестанской 
области до 2024 года, в области ведется 
строительство 29 объектов, в том числе 
нового парка с аттракционами «Jibek Joly». 
Символичное название из объемных букв, 
расписанных золотым рисунком установила 
наша творческая группа перед центральным 
входом в парк.

Материал: металл
Размер: 2,5 * 20 м

According to the Comprehensive Plan for the 
Socio-Economic Development of the Turkestan 
Region until 2024, 29 objects are under 
construction in the region, including a new 
amusement park “Jibek Joly”. The symbolic 
name of the three-dimensional letters painted 
with a golden pattern was established by our 
creative team in front of the main entrance to 
the park.

Material: metal
Size: 2,5 * 20 м



Ertegiler aleminde
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Түркістандағы жаңа ойын-сауық саябағын 
абаттандыру аясында біздің топ Ертегілер 
әлеміне кіреберіс арка жобалап, орнатты. 
Қазақ эпосының ең танымал кейіпкерлері 
(Қозы Көрпеш пен Баян Сұлу, Алдар 
Көсе, батыр батыр мен барыс) саябақтың 
барлық қонақтарын ертегіге еніп, демалуға 
шақырады.

Материалы: металл
Мөлшері: 6,5 * 13 м

В рамках благоустройства нового парка с 
аттракционами в г. Туркестан, наша команда 
разработала и установила входную арку 
«Ertegiler Aleminde» (В мире сказок). Самые 
известные герои казахского эпоса (Козы 
Корпеш и Баян Сулу, Алдар Косе, смелый 
Батыр и барс) встречают всех гостей парка, 
приглашая окунуться в сказку и отдохнуть. 

Материал: металл
Размер: 6,5 * 13 м 

As part of the improvement of the new 
amusement park in Turkestan, our team 
designed and installed the «Ertegiler Aleminde» 
entrance arch (In the world of fairy tales). The 
most famous heroes of the Kazakh epos (Kozy 
Korpesh and Bayan Sulu, Aldar Kose, the brave 
Batyr and leopard) greet all guests of the park, 
inviting them to plunge into the fairy tale and 
relax.

Material: metal
Size: 6,5 * 13 м







Семейный велопробег
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Түркістандағы жаңа ойын-сауық саябағын 
көгалдандыру кезінде кросс және велосипед 
жолдары қарастырылған. Велосипедпен 
жүру алаңын безендіру, сонымен қатар 
қала тұрғындарын велосипедпен жүруге 
ынталандыру үшін саябақтың оңтүстік 
бөлігінде «Отбасылық веложүгіру» мүсіндік 
композициясы орнатылды.

Материалы: металл
Биіктігі: 2,3 м

При благоустройстве нового парка 
с аттракционами в г. Туркестан были 
предусмотрены беговые и велодорожки. 
Для оформления зоны велопрогулок, а 
так же для мотивации жителей города 
заниматься велоспортом, в южной части 
парка установлена скульптурная композиция 
«Семейный велопробег». 

Материал: металл
Высота: 2,3 м 

When landscaping a new amusement park in 
Turkestan, cross-country and bicycle paths were 
provided. To decorate the area of bike rides, 
as well as to motivate the residents of the city 
to go in for cycling, a sculptural composition 
“Family bike ride” was installed in the southern 
part of the park.

Material: metal
Height: 2,3 m



Бегуны
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Түркістандағы жаңа саябақ тек қала 
қонақтарының ғана емес, сонымен қатар 
жергілікті тұрғындардың да демалу мен жағымды 
демалыс орнына айналуы керек. Парктің 
периметрі бойынша жүгіру және велосипед 
жолдары жабдықталған. Спорттық рухты көтеру 
үшін саябақтың оңтүстік-батыс аймағында жол 
бойында «жүгірушілер» мүсіні орнатылды.

Материалы: металл
Биіктігі: 2,3 м

Новый парк в г. Туркестан должен стать 
местом досуга и приятного времяпровождения 
не только гостей города, но и местных 
жителей. По периметру парка оборудованы 
беговые и вело дорожки. Для оформления и 
поднятия спортивного духа, в юго-западной 
зоне парка вдоль дорожки установлена 
скульптура «Бегуны». 

Материал: металл
Высота:  2,3 м 

The new park in Turkestan should become 
a place of leisure and pleasant pastime not 
only for guests of the city, but also for local 
residents. Along the perimeter of the park are 
equipped jogging and bicycle paths. To design 
and raise a sporting spirit, a sculpture “Runners” 
was installed along the path in the southwestern 
zone of the park.

Material: metal
Height: 2,3 m
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Семь граней Великой степи
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Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
іргелі жұмысы «Рухани жағыру» бағдарламасын 
жасаудағы өте маңызды кезең болып табылады. 
Сондықтан, Тұңғыш Президент саябағының 
төбесінде аттас мүсіндік композицияның пайда 
болуы өте символикалық болып табылады.

Материалы: қола, мәрмәр, шамот
Биіктігі: 2,3 м

Фундаментальный труд Елбасы «Семь 
граней Великой степи» – это очень важный 
этап развития программы «Рухани жаңғыру». 
Поэтому очень символично появление 
скульптурной композиции с одноименным 
названием на вершине холма нового Парка 
Первого Президента

Материал: бронза, мрамор, шамот
Высота:  5,5 - 6 м 

The fundamental work of Elbasy «Seven 
Facets of the Great Steppe» is a very important 
stage in the development of the «Rukhani 
Zhagyru» program. Therefore, the appearance 
of the sculptural composition with the same 
name on the top of the hill of the new Park of 
the First President is very symbolic.

Material: bronze, marble, fireclay
Height: 2,3 m
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Welcome
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Адам ел туралы, қала туралы алғашқы 
әсерлерді әуежайда жасайды. Әуежай 
ғимаратынан шыққан адам алдымен 
«Түркістан» деген үлкен жарқын жазуды 
көреді. Құм төбелер, түйелер бізді бір кездері 
қаладан өткен Ұлы Жібек жолының тарихына 
сілтеме жасайды. Және «Welkom» жазуы, қай 
тілге болса да таныс.

Материалы: металл 
Биіктігі: 5,5 - 6 м

Первые впечатления о стране, о городе, 
человек делает уже в аэропорту. Первое, что 
будет видеть человек, выходящий из здания 
аэропорта - это большая яркая надпись 
«Туркестан». Песчаные барханы, верблюды 
отсылают нас к истории Великого Шелкового пути, 
некогда проходившего через город. А надпись 
«Welkom», узнаваемая всеми независимо от 
языковой принадлежности.

Материал: металл 
Высота:  5,5 - 6 м 

The first impressions about the country, about 
the city, a person makes already at the airport. 
The first thing that a person leaving the airport 
building will see is a large bright inscription 
«Turkestan». Sand dunes, camels refer us to 
the history of the Great Silk Road, which once 
passed through the city. And the inscription 
«Welkom», recognizable by everyone regardless 
of language.

Material: metal
Height: 5,5 - 6 m
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Верблюды
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Түйе - шөлдің кемелері және Ұлы Жібек 
жолының негізгі көлігі. Жаңа Түркістан 
халықаралық әуежайынан қаланың өзіне 
дейінгі бүкіл жол бойында саяхатшыларды 
түйелер тобы сүйемелдейді. «Полиптих» 
стилінде боялған олар қала қонақтарына 
ұлттық рәміздерді, егін алқаптары мен түркі 
мәдениетінің элементтерімен аймақ байлығын 
көрсетеді.

Материалы: металл 
Биіктігі: 2,5 м

Верблюды - корабли пустыни и основной 
транспорт Великого Шелкого пути. Вдоль 
всей дороги от нового Международного 
аэропорта Туркестана до самого города 
путников сопровождают группы верблюдов. 
Расписанные в стиле «полиптих», они 
демонстрирубют гостям города национальную 
символику, богатство края сельхозугодьями и 
элементы тюркской культуры. 

Материал: металл 
Высота:  2,5 м 

Camels are ships of the desert and the 
main transport of the Great Silk Road. Along 
the entire road from the new Turkestan 
International Airport to the city itself, travelers 
are accompanied by groups of camels. 
Painted in the «polyptych» style, they 
demonstrate to the guests of the city national 
symbols, the richness of the region with 
farmlands and elements of Turkic culture.

Material: metal
Height: 2,5 m
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Спортивные горожане
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Қазақстанда жаттығу алаңдары 
тез танымал болып келеді.Сондықтан 
Түркістандағы ойын-сауық паркін жақсарту 
кезінде спорт алаңы жабдықталып, 
«Спорттық азаматтар» мүсіндік композициясы 
орнатылды.

Материалы: металл
Биіктігі: 2,3 м

Workout площадки стремительно набирают 
популярность в Казахстане, Поэтому при 
благоустройстве парка с аттракционами в г. 
Туркестан была оборудована спортплощадка 
и установлена скульптурная композиция 
«Спортивные горожане» 

Материал: металл
Высота: 2,3 м 

Workout sites are rapidly gaining popularity in 
Kazakhstan. Therefore, during the improvement 
of the amusement park in Turkestan, a sports 
ground was equipped and a sculptural 
composition «Sports Citizens» was installed

Material: metal
Height: 2,3 m
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Көңіл көтеру саябағында біздің 
спортшылардың келушілерге ұнағаны 
соншалық, қала әкімшілігі Тұңғыш Президент 
саябағында осындай мүсін орнатуды өтінді. Бұл 
жолы біздің спортшыларға күлкілі семіз адам 
қосылды, олар да өзін қабылдауға бел буды.

Мұндай мүсіндер көңіл-күйді тудырады, кез-
келген қалалық объект үшін тартымды орынға 
және селфи аймағына айналады.

Материалы: металл 
Биіктігі: 2,6 м

Наши спортсмены в Парке аттракционов так 
понравились посетителям, что администрация 
города попросила установить похожую скульптуру 
и в новый Парк Первого Президента. В этот раз 
к нашим спортсменам присоединился комичный 
толстячок, который тоже решил взяться за себя. 

Такие скульптуры создают настроение, 
становятся местом притяжения и селфи-зоной для 
любого городского объекта. 

Материал: металл 
Высота:  2,6 м 

Visitors liked our athletes in the Amusement 
Park so much that the city administration asked 
to install a similar sculpture in the new Park of 
the First President. This time, a comical fat man 
joined our athletes, who also decided to take 
on himself.

Such sculptures create a mood, become a 
place of attraction and a selfie zone for any 
urban object.

Material: metal
Height: 2,6 m



Букеты
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«Гүл шоғы» мүсіндік композициясы - бұл 
жылдың кез келген уақытында жарқын гүл 
шоқтары. Оңтүстік Қазақстан өңірінде ұсынылған 
әдемі гүлдерден жиналған-көкнәр, қызғалдақ, 
пион, ирис - олар Қазақстанның табиғатын 
бейнелейді. Әр көктемде қазақ даласы гүлдей 
бастағанда, сондай-ақ жарқын гүлдердің гүл 
шоқтары жылдың кез келген мезгілінде Түркістан 
қаласындағы Тұңғыш Президент саябағына 
келушілердің көзін қуантады.

Материалы: металл
Биіктігі: 2,3 м

Скульптурная композиция «Букет цветов» - это 
яркие букеты в любое время года. Собранные 
из красивых цветов, представленных в Южно-
Казахстанском регионе - маки, тюльпаны, пионы, 
ирисы - они символизируют природу Казахстана. 
Как каждую весну расцветает казахская 
степь, так и букеты ярких цветов радуют глаз 
посетителей парка Первого Президента в 
г.Туркестан в любое время года. 

Материал: металл
Высота: 2,3 м 

The sculptural composition «Bouquet of 
Flowers» is a bright bouquet at any time of the 
year. Collected from beautiful flowers presented 
in the South Kazakhstan region-poppies, tulips, 
peonies, irises - they symbolize the nature of 
Kazakhstan. As the Kazakh steppe blooms every 
spring, bouquets of bright flowers delight the 
eyes of visitors to the Park of the First President 
in Turkestan at any time of the year.

Material: metal
Height: 2,3 m



Караван верблюдов
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Түркістан қаласындағы Тұңғыш Президент 
саябағының орталық бөлігінде «түйе 
керуені»мақтанышпен жүр. Он тәкаппар жануар 
Ұлы Жібек жолы бойымен тағзым етеді және қазіргі 
Қазақстанның жетістіктерінің негізгі кезеңдерін 
білдіреді: Жібек жолы, тәңірлік мәдениет, көліктің 
дамуы, ғарышты игеру, дәстүрлерді сақтау, 
гүлденген дала, тіпті мегаполистерде де ошақтың 
жылуы, музыкалық мұра.

Материалы: металл
Биіктігі: 2,5 м

В центральной части парка Первого 
президента в г. Туркестан гордой поступью идет 
«Караван верблюдов». Десять гордых животных 
несут поклажу по великому Шелковому пути 
и символизируют основные вехи достижения 
современного Казастана: Шелковый путь, 
тенгрианская культура, развитие транспорта, 
покорение космоса, сохранение традиций, цветущая 
степь, тепло домашнего очага даже в мегаполисах 
милионниках, музыкальное наследие. 

Материал: металл
Высота: 2,5 м 

In the central part of the park of the First 
President in Turkestan, a «Camel Caravan» is 
walking with a proud step. Ten proud animals 
carry luggage along the Great Silk Road 
and symbolize the main milestones of modern 
Kazastan: the Silk Road, Tengrian culture, 
the development of transport, the conquest 
of space, the preservation of traditions, the 
blooming steppe, the warmth of the home even 
in megacities of millions, musical heritage.

Material: metal
Height: 2,5 m
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Байдарочники
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Тұңғыш Президент саябағында саябаққа 
келушілерге салқындық пен сергектік сыйлайтын 
үлкен су қоймасы бар. Су қоймасының ортасында 
жаяу төбешік көтеріліп, одан бүкіл саябаққа шолу 
ашылады.

Төбенің етегінде катамарандар мен қайықтарға 
арналған серуендеуі бар пирс орналасқан. 
Зонаның дизайнын толықтыра отырып, асыққа 
су шашып лақтыратын ептілікпен алға ұмтылған 
байдарка мүсіндері.

Материалы: металл
Биіктігі: 2,5 м

В Парке Первого президента обустроен большой 
водоем, который будет дарить прохладу и свежесть  
посетителям парка. В центре водоема возвышается 
прогулочный холм, с которого отркывается обзор на 
весь парк. 

У подножия холма - пирс с прогулочной плозадкой 
для водных катамаранов и лодок. Дополняет 
оформление зоны - фигуры байдарочников, ловко 
гребущие вперед, взвивая в небо брызги воды. 

Материал: металл
Высота: 2,5 м 

In the Park of the First President, there is a 
large reservoir, which will give coolness and 
freshness to the visitors of the park. In the center 
of the reservoir there is a walking hill, from which 
you can see the whole park.

At the foot of the hill there is a pier with a 
promenade for water catamarans and boats. 
The design of the zone is complemented by the 
figures of kayakers, dexterously rowing forward, 
throwing splashes of water into the sky.

Material: metal
Height: 2,5 m



Бабочки



69

«Көбелектер» мүсіндік композициясы 
серуендеу орталығындағы алаңқайда демалуға 
жайғасқан, жарық, көбелектер.

Ландшафты дизайнды, әдемі екпелер мен 
гүлзарларды толықтыра отырып, көбелектер 
саябаққа келген барлық қонақтарға, әсіресе 
балаларға жағымды жазғы көңіл-күй сыйлайды.

Материалы: металл
Биіктігі: 2,5 м

Скульптурная композиция «Бабочки» - это 
легкие, яркие мотыльки, присевшие отдохнуть 
на поляне в центре прогулочной аллеи. 

Дополняя ландшафтный дизайн, красивые 
посадки и цветники, Бабочки создают летнее 
позитивное настроение всем посетителям 
парка, особенно детям. 

Материал: металл
Высота: 2,5 м 

The sculptural composition «Butterflies» is 
a light, bright moths sitting down to rest in a 
clearing in the center of the promenade.

Complementing the landscape design, 
beautiful plantings and flower beds, Butterflies 
create a positive summer mood for all visitors to 
the park, especially children.

Material: metal
Height: 2,5 m



Древние кувшины
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Дүниежүзілік мұра объектісі, Әзірет Сұлтан 
қорық-мұражайы-Түркістан қаласындағы 
бірегей объект, мұнда бізге абаттандыру 
мен қайта құруға қатысу мүмкіндігі туды. 
Біз осы жерлерде табылған артефактілерді 
дәл қайталайтын 27 ерекше кастрюльдер, 
құмыралар, гүл құмыралары мен ыдыс-аяқ 
үлгілерін жасап шығардық.

Материалы: фибробетон, глазурь
Биіктігі: 1,8 м

Объект всемирного наследия, музей-
заповедник Азрет султан - уникальный объект 
в г. Туркестан где нам удалось поучаствовать 
в благоустройстве и реконструкции. Нами 
разработаны и изготовлены 27 уникальных 
горшков, кувшинов, вазонов и образцов 
посуды, в точности повторяющие найденные в 
этих местах артефакты. 

Материал: фибробетон, глазурь
Высота: 1,8 м 

World Heritage site, Azret Sultan Museum-
Reserve - a unique object in Turkestan where 
we were able to participate in the improvement 
and reconstruction. We have developed and 
manufactured 27 unique pots, jugs, vases and 
samples of dishes, exactly repeating the artifacts 
found in these places.

Material: fiber concrete, glaze
Height: 1,8 m
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Aqtobe



Футболист №8
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 Қазақстанның атақты 
футболшысының жетістіктерімен шабыттана 
отырып, біздің команда 8-нөмірлі Самат 
Смақовтың арт-мүсінін ойлап шығарды. 
Арт-нысан Ақтөбе қаласындағы Орталық 
стадионға қарсы орнатылды. 

 Материалы: металл
 Биіктігі: 2,5 м

Вдохновившись достижениями одного из 
самых титулованных футболистов Казахстана, 
нашей командой была изготовлена арт-
скульптура Смакова Самата, за которым 
навсегда закреплен №8. Арт-объект 
установлен напротив Центрального 
стадиона г. Актобе

Материал: металл
Высота: 2,5 м

Inspired by the achievements of one of the 
most titled footballers of Kazakhstan, our team 
produced an art sculpture of Smakov Samat, 
who is forever assigned № 8. The art object 
is installed opposite the Central Stadium of 
Aktobe.

Material: metal
Height: 18 m



Семейная прогулка
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Ақтөбе қаласындағы Әбілқайыр хан 
даңғылын қайта жаңарту және абаттандыру 
аясында қала өмірін бейнелейтін бірнеше 
урбан-мүсіндер әзірленген болатын. Осындай 
жұмыстардың бірі – «Отбасылық серуендеу»

Материалы: металл
Биіктігі: 2,3 м

 В рамках реконструкции и благоустройства 
проспекта Абулхаир Хана в г.Актобе были 
разработаны несколько урбан-скульптур, 
отражающих жизнь города. Одна из таких 
работ - «Семейная прогулка»

Материал: металл
Высота: 2,3 м

Several urban sculptures were designed 
to reflect the life of the city within the 
reconstruction and landscaping of Abulkhair 
Khan Avenue in Aktobe. One of these works - 
«Family Walk»

Material: metal
Height: 2.3 m



Турист
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Ақтөбе қаласының тұрғындары қонақ 
үйдің кірер бөлігінде орнатылған «Турист» 
мүсіндік композициясын жай ғана арт-нысан 
емес, сондай-ақ навигатор деп атайды. Енді 
кез келген турист оны бірден таба алады!

Материалы: металл
Биіктігі: 2,5 м

Не просто арт-объект, а еще и навигатор 
- именно так называют скульптурную 
композицию «Турист» жители г. Актобе, 
установленную перед входной группой в 
гостиницу. Теперь любой турист ее быстро 
найдет! 

Материал: металл
Высота: 2,5 м

Not just an art object, but also a navigator 
- this is the name given to the sculptural 
composition “Tourist” by the residents of Aktobe, 
installed in front of the entrance to the hotel. 
Now any tourist will quickly find it!

Material: metal
Height: 2.5 m



Школьники
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Ақтөбе қаласындағы жаңартылған 
Әбілқайыр хан даңғылында маңызды 
әлеуметтік нысандар аз емес, сондықтан 
мүсіндік композициялар жаяу жүргіншілер 
көшесін көркейтіп қана қоймай, белгілі 
бағдар болуы керек болатын. «Оқушылар» 
мүсіні Ақтөбелік Оқушылар сарайының 
алдына орнатылған. 

Материалы: металл
Биіктігі: 3 м

На обновленном проспекте Абулхаир 
хана в г. Актобе немало значимых 
социальных объектов, поэтому скульптурные 
композиции должны были не только 
украсить пешеходную улицу, но и стать 
определенными ориентирами. Скульптура 
«Школники» символично установлена у входа 
в актюбинский Дворец школьников. 

Материал: металл
Высота: 3 м

There are a lot of significant social objects 
on the updated Abulkhair Khan Avenue in 
Aktobe, therefore, the sculptural compositions 
should not only decorate the pedestrian 
street, but also become specific landmarks. 
The sculpture «Schoolchildren» is symbolically 
installed at the entrance to the Aktobe Palace 
of schoolchildren.

Material: metal
Height: 3 m



Панно «Астана»



85

2018 жылдың күз мезгілінде Ақтөбе қаласының 
саябағын абаттандыру шеңберінде біздің 
шығармашылық топ Қазақстандағы ең үлкен 
металл арт-панно орнатқан болатын. Саябақтың 
негізгі идеясы - «астана бөлшегін» ұстана отырып, 
паннода Астана қаласынының ең көрнекті жерлері 
– Хан Шатыр, Бәйтерек, Есіл жағалауы, көпір және 
көптеген белгілі нысандары бейнеленген.

Материалы: металл
Өлшемі: 8 х 34 м

Осенью 2018 года в рамках благоустройства 
парка в г. Актобе, нашей творческой группой было 
установлено самое большое металлическое арт-
панно в Казахстане. Поддерживая основную идею 
парка - «частичка столицы», панно демонстрирует 
самые яркие достопримечательности Астаны - Хан 
шатыр, Байтерек, набережную Ишима, мост и другие 
узнаваемые здания. 

Материал: металл
Размер: 8 х 34  м

Our creative team installed the largest 
metal art panel in Kazakhstan in the autumn 
of2018, within the park landscaping in Aktobe. 
Supporting the main idea of the park - “a part 
of the capital”, the panel shows the most lively 
sights of Astana - Khan Shatyr, Baiterek, Ishim 
Embankment, a bridge and other recognizable 
buildings.

Material: metal
Size: 8 x 34 m





Qaragandy



Athletics
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Қарағанды қаласындағы спорт скверінің 
символы - «Athletics». Спортшы - әмбебап 
спортшы, күшті, тұрақты, жылдам, епті! Көптеген 
тілдерде бұл сөз бірдей естіледі, мағынасы 
бірдей - спорт, жылдамдық, ептілік, күш! 
Композицияның жетекші фигурасы - жүгіруші 
спортшы. Мінсіз бүктелген фигура, динамика-кез-
келген спорт түрінің ажырамас құрамдас бөлігі! 
Әріптердің беткі қабаты ұлттық ою-өрнекпен 
безендірілген, ал артқы жағында Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік туы желбірейді.

Материалы: металл
Биіктігі: 2,3 м

 Символ спортивного сквера в г. Караганда 
- «Athletics». Атлет - универсальный спортсмен, 
сильный, статный, быстрый, ловкий! Во многих языках 
это слово звучит одинаково, неся идентичный смысл 
- спорт, скорость, ловкость, сила!

Ведущая фигура композиции - бегущий атлет. 
Идеально сложенная фигура, динамика - 
неотъемлемые слагающие любого вида спорта! 
Лицевой слой букв украшен национальным 
орнаментом, а на заднем плане развевается 
государственный флаг Республики Казахстан.

Материал: металл
Высота: 2,3 м 

The symbol of the sports square in Karaganda is 
«Athletics». Athlete-a versatile athlete, strong, stately, 
fast, agile! In many languages, this word sounds the 
same, carrying an identical meaning-sport, speed, 
agility, strength! 
The leading figure of the composition is a running 
athlete. Perfectly formed figure, dynamics-integral 
components of any sport! The front layer of the letters 
is decorated with national ornaments, and the national 
flag of the Republic of Kazakhstan is flying in the 
background.

Material: metal
Height: 2,3 m



Боксеры
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Қарағанды қаласының тумасы Геннадий Головкин 
көптеген жастарды спортпен, атап айтқанда бокспен 
айналысуға шабыттандырады. Қала орталығындағы 
жаңа спорт алаңында біз заманауи технологияларды 
пайдалана отырып жасалған боксшылардың 
жарқын, әсем мүсіндерін орнаттық. Осы аллеяда 
серуендеп, сіз фигуралардың позаларын қадағалай 
аласыз, олар қозғалыс кезінде кино кадрлары 
сияқты дуэльге көзбен біріктіріледі.

Материалы: металл
Биіктігі: 2,0 м

Геннадий Головкин, уроженец г. Караганда 
вдохновляет многих молодых людей заниматься 
спортом и, в частности, боксом. В новом спортивном 
сквере в центре города мы установили яркие, 
красочные, скульптуры боксеров, изготовленные 
с использованием современных технологий. 
Прогуливаясь по этой аллее можно следить за 
позами фигур, которые по мере движения визуально 
сливаются в поединок подобно кадрам кино.

Материал: металл
Высота: 2,0 м 

Gennady Golovkin, a native of Karaganda, 
inspires many young people to play sports 
and, in particular, boxing. In the new sports 
square in the city center, we installed bright, 
colorful sculptures of boxers made using modern 
technologies. Walking along this alley, you can 
follow the poses of the figures, which as they 
move visually merge into a duel like movie 
frames.

Material: metal
Height: 2,0 м



Теннисные ракетки
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«Теннис ракеткалары» мүсіндік композициясы 
Қарағанды қаласындағы «Күрес және теннис 
орталығы» объектісін абаттандыру үшін 
әзірленген. Композиция теннис турнирі кезінде 
ракеткалардың динамикасын, қозғалысын, 
ұшуын білдіретін екі стильдендірілген теннистік 
ракеткалар мен доптардан тұрады

Материалы: металл
Биіктігі: 6 м

Скульптурная композиция «Теннисные 
ракетки», разработана для благоустройства 
объекта «Центр борьбы и тенниса» в г. 
Караганда. Композиция состоит из двух 
стилизованных теннистных ракеток и мячика, 
символизируя динамику, движение, полет 
ракеток во время теннисного турнира

Материал: металл
Высота: 6 м 

Sculptural composition «Tennis rackets», 
designed for the improvement of the object 
«Center of Wrestling and Tennis» in Karaganda. 
The composition consists of two stylized tennis 
rackets and a ball, symbolizing the dynamics, 
movement, flight of rackets during a tennis 
tournament

Material: metal
Height: 6 m



Теннисисты
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Үстел теннисі үлкен тенниспен танымал. 
Қарағанды қаласының жаңа спорт 
орталығының аумағын абаттандыру үшін 
мүсіндік композициялар әзірледік. Авторлық 
техникада жасалған арт-металл, мүсіндер 
осы спорт түрінің динамикасы мен 
эмоционалдылығын көрсетеді.

Материалы: металл
Биіктігі: 2,3 м

Настльный теннис уверенно догоняет по 
популярности большой. Для благоустройства 
территории нового спортивного центрав г. 
Караганда нами разработана серия скульптурных 
композиций. Выполненные в авторской технике 
арт-металла, скульптуры демонстрирют динамику и 
эмоциональность данного вида спорта.

Материал: металл
Высота: 2,0 м 

Table tennis is steadily catching up with the 
popularity of the big one. For the improvement 
of the territory of the new sports center in 
Karaganda, we have developed a series of 
sculptural compositions. Made in the author’s 
art-metal technique, the sculptures demonstrate 
the dynamics and emotionality of this sport.

Material: metal
Height: 2,3 m





Atyrau



Нефтяная вышка
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Ең биік мүсіндік композиция Атырау 
қаласына орнатылды. Суретшіні қазіргі 
заманда энергия тасымалдауыштарды көп 
мөлшерде тұтынған кезде экологияны және 
ертеңгі күнді ұмытпауды көрсету идеясы 
шабыттандырды.

Материалы: металл
Биіктігі: 18 м

Самая высокая скульптурная композиция, 
установлена в г. Атырау. Художника 
вдохновила идея продемонстрировать, что в 
наш век потребления огромного количества 
энергоносителей не стоит забывать и об 
экологии, о завтрашнем дне.

Материал: металл
Высота: 18 м

The highest sculptural composition, installed 
in Atyrau. The artist was inspired by the idea 
to demonstrate that in our century of a huge 
amount of energy consumption, we should not 
forget about ecology, about tomorrow.

Material: metal
Height: 18 m
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