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6 oktober 2022 

SOLOTENTOONSTELLING VAN SAODAT ISMAILOVA, 
WINNAAR EYE ART & FILM PRIZE 2022 

6 oktober 2022 

Saodat Ismailova, Bibi Seshanbe, 2022, documenta 15, 
Fridericianum, Kassel, 2022, foto: Nicolas Wefers 
 
Eye presenteert in 2023 de eerste grote 
overzichtstentoonstelling van de Oezbeekse regisseur en 
kunstenaar Saodat Ismailova (1981, Tasjkent), winnaar van de 
Eye Art & Film Prize 2022. Ismailova’s werk had dit jaar een 
prominente plek op zowel de Biënnale van Venetië als op 
Documenta 15 in Kassel. Bij Eye worden naast haar films en 
video-installaties ook fotografie en textiele werken getoond. 
Daarnaast verschijnt er een publicatie en gaat de tentoonstelling 
vergezeld van een uitgebreid publieksprogramma. 
 
 
 
Een blik op de geest van Centraal-Azië 
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Saodat Ismailova is een belangrijke stem binnen de eerste generatie 
Centraal-Aziatische kunstenaars die volwassen werd in het post-
Sovjettijdperk. In haar werk onderzoekt ze de rijke, complexe en 
gelaagde cultuur van haar geboorteregio. Ze portretteert de geest 
van Centraal-Azië: de rituelen, de mythen, de geschiedenis en het 
landschap. Ismailova richt zich daarbij met name op de identiteit en 
emancipatie van vrouwen. Zij spelen een belangrijke rol binnen het in 
leven houden van cultureel en spiritueel erfgoed, bijvoorbeeld 
doordat verhalen en gebruiken generaties lang worden doorgegeven 
van moeder op dochter. Deze kant van de geschiedenis is echter 
onderbelicht en vrij ongrijpbaar. 
 
Ismailova vervlecht mythen, rituelen en dromen met het dagelijks 

leven en vraagt op zeer genuanceerde wijze aandacht voor 
maatschappelijk kwesties zoals ecologische problematiek en het 
recht van vrouwen om zich al dan niet te sluieren. In haar werk is 
veel ruimte voor intuïtie, magie, muziek en performance. De 
veelbewogen politieke geschiedenis van de regio is daarbij nooit ver 
weg. Centraal-Azië vormt een kruispunt van culturen. In de recente 
geschiedenis zorgden opeenvolgende regimes, met bijbehorende 
ideologieën, geloofssystemen en artificiële grenzen, voor veel onrust. 
Ismailova staat stil bij het verlies dat hieruit voortkomt: verlies van 
cultuur, talen, generaties, landschap en lokale tradities en gebruiken. 
Tegelijkertijd laat ze zien wat juist heeft weten te overleven in de 
regio: een rijke spirituele wereld en diepe verbondenheid. 
 
Daarnaast is Ismailova zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van 
film. De traditie van Sovjetcinema waarmee ze opgroeide heeft 
sporen in haar werk achtergelaten, maar ze deed ook veel 
archiefonderzoek naar de allereerste Oezbeekse films, die in 
sommige van haar werken als found footage terugkomen. 
 
Biografie 
Saodat Ismailova (1981, Tasjkent, Oezbekistan) is gevestigd in 
Tasjkent en Parijs. Ze studeerde film aan het Staatsinstituut der 
Kunsten, Tasjkent, waar ze de Grand Prix won van het Student Film 
Festival. In 2004 werd haar documentaire Aral. Fishing in an Invisible 
Sea bekroond op het Filmfestival van Turijn. Tussen 2004 en 2010 
maakte ze voor het Smithsonian Institute tien documentaire films 
over de muziek van Centraal-Azië. Daarna studeerde ze 
Screenwriting en Directing aan Robert Redford's Sundance Institute. 
Haar speelfilm 40 Days of Silence (2014) werd genomineerd als 
beste debuutfilm op het International Film Festival in Berlijn, en viel in 
de prijzen op verschillende andere internationale festivals. In 2013 
presenteerde Ismailova haar eerste video-installatie Zukhra in het 
paviljoen van Centraal-Azië op de Biënnale van Venetië. Tussen 
2015 en 2017 studeerde ze aan het National Center for 
Contemporary Art Le Fresnoy, Parijs. In 2018 initieerde ze het 
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crosdisciplinaire project Qyrq Qyz bij de Brooklyn Academy of Music 
en Museum Quai Branly, Parijs. In 2022 werd haar werk 
geselecteerd voor The Milk of Dreams, de hoofdtentoonstelling van 
de Biënnale van Venetië. In Kassel, waar ze deelnam 
aan Documenta 15, richtte ze DAVRA op: een onderzoeksgroep en 
collectief van 19 jonge kunstenaars uit Centraal-Azië. 
  
Bij de tentoonstelling verschijnt een uitgebreide publicatie en wordt 
samen met de kunstenaar een programma samengesteld met films, 
discussies en lezingen. 
  
De tentoonstelling opent op 20 januari 2023. 
 
EIND PERSBERICHT 
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