
 

 
 
 

 
Klik hiervoor meer achtergrondinformatie  

A. Kasteyev State Museum of Art, Almaty, Kazakhstan 
Het A. Kasteyev Museum in 1935 gesticht als de Kazach Staats Galerij voor de Kunst. In 1965 
besloot de regering een museum te bouwen. De Kazachse architecten Elsa Kuznetsova, Olga 
Naumova en Boris Novikov kregen de opdracht voor het nieuw museum te bouwen museum. In 
1976 werd de collectie samengevoegd met die van het Museum voor Toegepaste Kunst. Het nieuwe 
gebouw opende in 1976 haar deuren voor bezoekers. In 1984 werd de naam veranderd in A. 
Kasteyev Museum voor de Kunsten van de Republiek Kazachstan ter ere van Abylkan Kasteyev, 
Kazachs kunstenaar (1904-1973).  
 
Collectie 
Het A. Kasteyev Museum is het grootste van het land en het belangrijkste onderzoeks-, cultureel- en 
educatief centrum voor schone kunsten van het land. De rijke, diverse en kostbare collectie van het 
museum geeft een breed overzicht van de artistieke cultuur van Kazachstan, Europa en Azië. Het 
bevat meer dan 25.000 kunstvoorwerpen van oude meesters en hedendaagse kunstkunstenaars. 
Belangrijke kunstwerken van Kazachse en buitenlandse kunstenaars zijn tijdens het bestaan van het 
museum verzameld. De Hollandse en Vlaamse schilders uit de zeventiende en achttiende eeuw zijn 
goed vertegenwoordigd. Om een indruk te geven van de schilderijen van de Lage Landen in de 
collectie: Abraham van Beijeren, 'Stilleven met vissen', Albert Cuyp 'Landschap met koeien', Jan 
van Gool, 'Vee op een weg', Adriaen van Ostade, 'Boerenmarkt ', Roelant Savery, ‘Orpheus tussen 
de Dieren’ Jacomo Victors, ‘Kalkoenen en Pauwen', David Vinckboons, ‘Johannes de Doper in een 
Bos ', Jacob de Wit, ‘Kinderbacchanaal' en Frans Francken II,' Strijd tussen de Israëlieten en 
Amalekieten '. 
 
Foto's, Archieven en …? 
Het SCI-team bezocht het Kasteyev Museum in 2010. We hebben de Nederlandse en Vlaamse 
kunstwerken kunnen fotograferen en documenteren, evenals de beschikbare documenten uit het 
archief, zoals restauratiegeschiedenis, behandelingen door de restaurator, herkomst, 



tentoonstellingsgeschiedenis en publicaties per schilderij. Tijdens een diner in de woning van de 
directeur kwam de onafhankelijkheid van het land sinds 1991 ter sprake en ook de verschillen 
tussen heden en verleden.  
Destijds was ik betrokken bij de publicatie van de twee collectiecatalogi van de Hollandse Schilders 
en Tekenaars in de collectie van het Staats Poesjkin Museum voor Schone Kunsten in Moskou. Een 
van de directeuren van het Poesjkinmuseum van 1936 tot 1939 was Vladimir Eifert (1884-1960). 
Omdat hij een Duitse achternaam had werd hij in 1941verbannen naar een van de zuidelijke 
republieken. 
Zou het Kazachstan kunnen zijn? Misschien wisten zij iets over hem. Ik kreeg te horen dat hij ook 
schilder en kunstverzamelaar was.1 Dat hij zijn verzameling van enkele honderden schilderijen mee 
mocht nemen naar zijn ballingsoord.2 Wat is er met de schilderijen gebeurd? Als het een grote 
collectie was, waar zou die dan nu zijn? Kan zo'n collectie helemaal verdwijnen? 
 
 
Goelag en kunstgeschiedenis 
Het was schokkend om te horen dat twee leden van de 
staf van het Kastejev Museum als kinderen in hetzelfde 
kamp waren als Vladimir Eifert en zijn vrouw Elizeveta 
Efremovna. 3Hetzelfde Goelagkamp als Alexander 
Solzjenitsyn beschrijft in zijn boek ‘Een Dag uit het 
Leven van Ivan Denisovich’. Vanaf 1944 leerde Vladimir 
Eifert de kinderen van de verbannen families tekenen, 
schilderen en kunstgeschiedenis in Karaganda. Door deze 
lessen in de mijnwerkersclub ‘Kirov’ heeft Eifert jonge 
mannen en vrouwen aangemoedigd om kunstenaar of 
kunsthistoricus te worden zoals het museumpersoneel in 
Almaty. De verbannen Kazachse families en families met 
Duitse achternaam, zoals Eifert, werden in 1956 
gerehabiliteerd. Nadat de verbanning was opgeheven, 
gingen de mensen zo snel mogelijk hun eigen weg. Aan 
tafel kon niemand ons vertellen wat er met Eifert en zijn 
vrouw was gebeurd. ‘Hij wilde niet naar Moskou. Hij 
kwam uit de Goelag als een grijze man. ' 
 
Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt en door het stellen van vragen kwam aan het licht dat we 
werkten met de leerlingen van Vladimir Eifert, de staf van het A. Kasteyev Museum in Almaty.4 
 
Lia Gorter, directeur SCI 
 

 
1   In 1896 begon Vladimir Eifert te werken in een fotostudio om foto's te retoucheren en werd hij lid van een 
kunstenaarsatelier en leerde hij Boris Mikhailovich Kustodiev (1878-1927) kennen, een leerling van de schilder Ilya 
Repin. 
 
2 Voor de voormalige directeur van het State Pushkin Museum of Fine Art in Moskou had de geschiedenis zijn 
eigenaardigheden. Vladimir Alexandrovich Eifert werd in 1941-1944 verbannen naar de kolchoz Poesjkin in 
Kazachstan. 
 
3   Vanwege hun slechte gezondheid werden ze naar Karaganda gestuurd en bleven daar van 1944 tot het verbod in 
1956 werd opgeheven. Na zijn dood in 1960 maakte Elizeveta Efremovna een curriculum over het leven van Eifert. 
 
4 Popov Yu.G. "Karaganda and the fate of the artists: V.A. Eifert, R.A. Grabbe, G.E. Fogelera", Bolaschak-Baspa, 2012 


