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Galeri 77, 15. İstanbul Bienali “Komşu Etkinlikler” kapsamında, 6 Eylül-25 Kasım tarihleri arasında 
“Komşuya Davet (An Invited Neighbour)” başlıklı çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Günümüz 
dünyasının hızla değişen şartlarının etkisiyle dönüşmeye zorlanan insanoğlunun çoğu zaman bununla 
yüzleşmek durumunda kalan, kimi zaman ise kaçış noktaları aramaya zorlanan farklı ruh hallerini ve en 
nihayetinde hayatın süregelen değişkenliğini bir komşunun gözünden sorgulayan sergi, aralarında Armén 
Rotch, Tigran Tsitoghdzyan ve Daron Mouradian gibi isimlerin de yer aldığı 21 sanatçının birbirinden 
seçkin eserini, Galeri 77’nin Karaköy’deki yenilenmiş mekânında tüm sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Komşu sözcüğü etimoloji olarak eski Türkçe “konşı” [karşılıklı veya yakın oturan kimse (Uygurca-1.000 yıl 
önce)] sözcüğünden türetilmiş olup yakında bulunan anlamına gelmektedir. Bu yakınlık tanımlamada 
genellikle mekânsal-yerel-coğrafi yakınlığa gönderme yapmaktadır. Evimizin duvarı bizimle komşumuz 
arasına bir sınır koyarken hem bize bizim olanı gösterir hem de onun nerede bittiğini. Böylece komşu, 
yani sınırın-duvarın ötesindeki; çoğu zaman merak uyandıran ve kollanan, kimi zaman yardımlaşılacak bir 
birey, kimi zaman ise imrenilen ve hatta kısmen de hasedin hedefi olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı 
komşuluk sürekli değişiklik gösteren, hemen tüm boyutlarıyla karmaşık ve zorlu bir ilişkidir. Zaten “Ev alma, 
komşu al” deyişi de mekânın ancak komşularla birlikte değerli olacağına vurgu yapar. Bu sürekli değişim ve 
yaşanan süreç ayrıca bizlere komşuluğun “zamansal” boyutu olduğunu da gösterir. Sıklıkla duyarız “eski 
komşuluklar kalmadı” diye! Dünya günümüzde büyük bir hızla değişirken, bu değişime ayak uydurmak 
için sürekli dönüşmeye zorlanan insanoğlu bireyselleştikçe yalnızlaşıyor, yalnızlaştıkça yabancılaşıyor ve 
gittikçe çevresiyle-komşularıyla ilişkileri de bu değişime ortak oluyor…

Galeri 77, bu yılkı ana teması “iyi bir komşu” olan 15. İstanbul Bienali’nin “Komşu Etkinlikler”i kapsamında 
düzenlediği bu sergiyle, işte bu sürekli değişen komşuluk ilişkilerini hem coğrafi (uluslararası) hem de 
mahalli ve mekânsal (yerel) komşuların gözünden ele almaya çalışıyor. Yıllar içinde büyük bir kısmı adresini 
korurken kimi ise ana vatanından çok uzaklara yerleşmiş, çok farklı yaşam öyküleri ve uğraşları olan 
komşularımızın hayatlarına konuk olacağımız bu sergi; mesafeler bizleri uzaklaştırsa dahi insanoğlunun 
yalnızlığı, takıntıları, derin melankolisi ve en nihayetinde değişken ruh hallerinin aslında ne kadar da 
benzer olduğunu gözler önüne sermeyi hedeflemekte. Ayrıca sergi, günümüz dünyasının değişen 
şartlarının etkisiyle insanoğlunun umut ve umutsuzluk arasında gidip gelen değişken ruh hallerini; kimi 
zaman yüzleşmek amacıyla sert bir dille eleştirirken, kimi zaman ise görmezden gelerek ironi ve mizahla 
yumuşatılmış masalsı diyarların kapılarını aralıyor.

Komşuluk ilişkilerindeki değişken dinamizmi daha iyi anlayabilmek amacıyla sergi süresi (3 ay) özellikle 
uzun tutulmuştur. Bu süre içinde sergi, aynı komşu ziyaretlerinde olduğu gibi, zamana bağlı değişkenliği 
deneyimleyebilmek amacıyla ara sıra çoğalıp azalan, farklı isimlerin ve eserlerin eklenip çıktığı sürekli 
yenilenen/değişen/başkalaşan bir atmosfer yaratmaya çalışmış ve bu sebeple rotasyonlu bir sergi olarak 
kurgulanmıştır. Hatta sergi dahilinde yer alan eserlerden oluşturulmuş özel bir seçkiyi 14-17 Eylül tarihleri 
arasında başka bir mekâna, bir diğer komşu etkinlik Contemporary İstanbul 2017’ye, taşıyarak bu vurguyu 
daha da keskinleştirmeyi hedeflemektedir. Aynen komşuların birbirine karşı gerçekleştirdiği ziyaret ve 
iade-i ziyaretlerde olduğu gibi!

Düzenleyen: Buğra Uzunçelebi

Sanatçılar: Ara Alekian, ARAQEL, Vahram Davtian, Samuel Gareginyan, Armen Gevorkian, Sedat Girgin, 
Ruben Grigorian, Sarkis Hamalbashian, Arthur Hovhannisian, Emil Kazaz, Annie Kurkdjian, Tigran Matulian, 
Daron Mouradian, Sergey Narazyan, Vachagan Narazyan, Ani Qananyan, Armén Rotch, Tigran Sahakyan, 
Tigran Tsitoghdzyan, Gevorg Yeghiazarian, Sam Zumian

Komşuya Davet…
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An Invited Neighbour

For the 15th Istanbul Biennial, Galeri 77 is proud to be hosting a very special exhibition titled “Komşuya 
Davet (An Invited Neighbour)”, in collaboration with Biennial’s “Neighbouring Events”. Carefully selected 
works from 21 artists including Armén Rotch, Tigran Tsitoghdzyan and Daron Mouradian will be presented 
to all art enthusiasts in Galeri 77’s renewed space in Karaköy, with the main theme of seeing through the 
eye of a neighbour all the variable states of mind - often obligated to confront it, but sometimes seeking 
to escape it - of humanity that has been forced to transform by the rapidly changing conditions in today’s 
world.

The word “komşu” (equivalent of “neighbour” in Turkish) derived from an old Turkic word “konşı”, meaning 
those who live or lodge close by in Uyghur language, about 1.000 years ago. This definition of closeness 
usually refers to the spatial-local-geographic aspect of the subject. By drawing the boundary between us 
and our neighbours, the walls in our homes both show us what is ours and where ours end. Thus, the 
neighbour, meaning those beyond our walls-borders, appears to us quite often as someone who is intriguing 
and to be watched out for, while other times they are people whom we can cooperate with; and from time 
to time they are a subject of our coveting or even outright envy. Hence the neighbourhood relations are 
constantly variant; utterly complex and challenging. As a matter of fact, the well-known Turkish proverb “get 
right neighbours rather than the right house”, highlights the fact that a certain space can only be valuable 
with neighbours in it. This constant change and the process that has been experienced also show us that 
the concept of neighbourhood has a “temporal” dimension to it. We always hear that the neighbourhood 
relations of old has been lost. Whilst the world is changing at a great pace nowadays, the humanity, forced to 
ceaselessly transform just to keep up with this pace, becoming isolated as they individualize and estranged 
as they become more isolated in return; all the while rendering their relations with their circle-neighbours a 
subject to this change as well…

With this exhibition in liaison with 15th Istanbul Biennial and its main theme, “a good neighbour”, Galeri 77 
addresses these very neighbourhood relations that are constantly variant from the eyes of not only 
geographical (international), but also regional and spatial neighbours. Over the years, most of our neighbours 
have kept their same old address but some of them have moved far away; they have very different life stories 
and occupations. This exhibition, wherein we barge into the lives of our neighbours, focuses on highlighting 
the solitude, the obsessions and the deep melancholy of humanity; while ultimately revealing how similar 
those variable states of mind are. The exhibition, in order to confront it, also criticizes the state of mind of 
humanity, varying between hope and hopelessness with the effect of the changing conditions in today’s 
world; while other times it completely ignores it and opens way for a more lighthearted realm filled with irony 
and humor.

In order to better express the inconstant dynamism in neighbourhood relations, the exhibition time has been 
prolonged (to 3 months) in purpose. The exhibition during this period of time, is deliberately constructed 
to act as having an atmosphere just as in visiting a neighbour: increasing or decreasing often to better 
experience the time-related inconstancies, with new names and works constantly added or removed and 
constantly renewed/changed/transformed – it was therefore designed as an exhibition with rotation. It even 
goes on to move a special selection of the Works to another one of the neighbouring events, Contemporary 
Istanbul 2017 between 14-17 September to better accentuate this point. Just like the reciprocal visits between 
neighbours!

Organizer: Buğra Uzunçelebi

Artists: Ara Alekian, ARAQEL, Vahram Davtian, Samuel Gareginyan, Armen Gevorkian, Sedat Girgin, Ruben 
Grigorian, Sarkis Hamalbashian, Arthur Hovhannisian, Emil Kazaz, Annie Kurkdjian, Tigran Matulian, Daron 
Mouradian, Sergey Narazyan, Vachagan Narazyan, Ani Qananyan, Armén Rotch, Tigran Sahakyan, Tigran 
Tsitoghdzyan, Gevorg Yeghiazarian, Sam Zumian
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Biyografi:
1955 Erivan, Ermenistan’da doğdu

Ermeni sanatçı Armén Rotch (d. 1955) Paris’te yaşayıp çalışmaktadır. Sanata, 1978 yılında Armén Hadjian 
adıyla Ermenistan’da “Carré noir” grubu ile başlamış, 1980’lerde kurucusu olduğu “3ème étage” avant-
gardistleriyle sergiler açmış ve 1987’de Birinci SSCB Avant-Gardistleri Buluşmasına katılmıştır. Bu noktada 
çalışmalarını Ermenistan’ın dışında da sergilemeye başlayarak 1988 yılında Estonya’nın Narva kentinde, 
1989’da Paris’te, 1990’da Kopenhag’da, 1991’de Moskova, Viyana ve New York’ta sergiler düzenlemiştir. 
1993 yılından bu yana da Paris’te yaşamakta ve çalışmaktadır.

1990’lı yılların başında, eserleri Ermeni Sanat haftası kapsamında Almanya’da bulunan Bochum Müzesi’nde 
ve New Jersey’deki Zimmerli Sanat Müzesi’nde sergilenmiştir. Paris’teki Ermeni MAC Koleksiyonu sergisine 
katılmış ve daha sonra eserleri Toulouse’daki Caisse d’Epargne pour l’Art Contemporain Vakfı’nda 
gösterilmiştir. 2011 yılında, yaptığı çalışmalar Parcours Saint Germain FIAC-off’da ve SAM Sanat Projeleri 
Vakfı’nda sergilenmiştir. Paris yakınlarındaki Espace Art et Liberté ve Ermenistan’daki ACCEA’da (Ermeni 
Çağdaş Deneysel Sanatlar Merkezi) tamamen kendisine ayrılmış retrospektif sergileri düzenlenmiştir. 
Ayrıca, 2015 yılında Gümrü Bienali (Ermenistan) ve Douai Bienali’nde (Fransa) yer almıştır. 

Biography:
Born in 1955, Yerevan, Armenia

Armén Rotch (b. 1955) is an armenian artist who lives and works in Paris. He first began to exhibit his 
work in Armenia in 1978 under the name of Armén Hadjian, with the “Carré noir” Group, and continued 
to exhibit into the 1980s with the avant-gardists of the “3ème étage”, of which he was one of the 
founders, taking part in the “First Gathering of USSR Avant-gardists” in 1987. At this point, he began to 
show his work beyond Armenia: in Narva, Estonia in 1988; in Paris in 1989; in Copenhagen in 1990; and 
in Moscow, Vienna, and New York in 1991. He lives and works in Paris since 1993.

In the early 1990s, he exhibited during the Armenian Art week at the Bochum Museum in Germany 
and at Zimmerli Art Museum in New Jersey. He participated in the Armenian MAC Collection exhibition 
in Paris and is then presented at Caisse d’Epargne pour l’Art Contemporain Foundation in Toulouse. 
In 2011, his work was shown at Parcours Saint Germain FIAC-off and at SAM Art Projects Foundation. 
A retrospective exhibition was devoted to him at the Espace Art et Liberté near Paris and at ACCEA 
(Armenian Center For Contemporary Experimental Art) in Armenia. He also took part in the Gyumri 
Biennial (Armenia) and in the Douai Biennial (France) in 2015.

Armén Rotch
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Armén Rotch
Untitled / İsimsiz, 2006
Tea bags collage / Çay poşeti kolaj, 
200x166 cm

Armén Rotch
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Armén Rotch
Untitled / İsimsiz, 2017

Tea bags collage / Çay poşeti kolaj, 
188x153 cm
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Armén Rotch
Untitled / İsimsiz, 2016
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
220x200 cm

Armén Rotch
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Armén Rotch
Untitled / İsimsiz, 2017

Tea bags collage / Çay poşeti kolaj, 
153x188 cm
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Armén Rotch

Armén Rotch
Untitled / İsimsiz, 2017
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
129x96 cm

Armén Rotch
Untitled / İsimsiz, 2017

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
129x96 cm
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Armén Rotch
Untitled / İsimsiz, 2017

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya,
 133x87 cm
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Armén Rotch

Armén Rotch
Untitled / İsimsiz, 2002
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
152x188 cm
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Armén Rotch
Untitled / İsimsiz, 2001

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya,
175x119 cm
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Armén Rotch

Armén Rotch
Untitled / İsimsiz, 2012
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya,
70x49 cm
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Biyografi:
1976 Erivan, Ermenistan’da doğdu

Görsel sanatçı Tigran Tsigtoghdzyan, New York’ta yaşıyor. Ermenistan’ın Erivan şehrinde, 1976’da doğdu. 
1986 yılında, henüz on yaşındayken, Tigran’ın yüzün üzerinde çocukluk resmi Henrik Iguityan tarafından 
Ermenistan’da bir kişisel sergide sergilenilmesi için seçilmiştir. Bu sergi daha sonra ABD, Rusya, Japonya 
ve İspanya gibi ülkelere de ulaşmıştır.

On yıl sonra Tigran, önce Avrupa’ya ve son olarak 2009’da ABD’nin New York şehrine yerleşti. O zamandan 
beri yeni işleri, tekniği ve imgeleri hem sanat kalitesini hem de uluslararası sanat dünyasında büyüyen 
tınısıyla cesur, ilgi çekici, kişisel dışavurumunu kapsayan harikulade bir tırmanış yaşamaktadır.

Tigran Tsitoghdzyan’ın “Ayna”ları büyük, çarpıcı portreler. İzleyiciyi cepheleşmeye sürükleyecek kadar 
geniş ve yaşamın tüm renkleri melankolinin yer altı dünyasındaymışçasına esrarengiz bir şekilde silinmiş, 
sanki bir fotoğrafın negatifi gibi siyah-beyazlar. Sanatçı, “Aynalar” serisinde “öz çekimler” kültürü çağındaki 
modern bireysellik ruhuna odaklanıyor. Bu bakış açısından, internetin görülme ihtiyacımız ve imajımız 
üzerindeki kontrolü değiştirdiği açık. Tsitoghdzyan, portrelerine bir fotoğrafla başlıyor – günümüzde bu 
teknik eskizlerin yerini almış durumda – ve bittiğinde ortaya çıkan portre fotoğrafa benzer ama zarif bir 
resmin farklılık yaratan dokunuşlarına sahip bir eser oluyor. Dikkatle inşa edilmiş renk gölgeleriyle alelade 
bir fotoğrafta eksik olan duygusal inceliği kazanıyor. Tigran’ın portreleri bizleri fotoğrafta çok ender olarak 
görebileceğimiz kadar üzerinde düşünmeye ve derinden bir tefekküre davet ediyor.

Seri; teknik olarak şeffaf süperpoze el katmanlarının birleşerek suratı örtmesine rağmen gizleyemediği bir 
kimliği gösteren; günümüzde sosyal medyanın gücünü ve kurallarını kabul ettiğimiz takdirde kimliğimizi 
gizlemenin imkânsızlaşacağını ve hiçbir filtrenin paylaşımlarımızı kontrol edemeyeceğini anlatan büyük 
portrelerden oluşuyor.

Günümüzde işlerinin çoğu özel koleksiyonlarda, galerilerde ve müzelerde bulunmaktadır.

Biography:
Born in 1976, Yerevan, Armenia

Tigran Tsitoghdzyan is a New York City-based visual artist. He was born in Yerevan, Armenia, in 1976. In 
1986, by the age of ten, over hundred of Tigran’s childhood paintings were chosen by Henrik Iguityan 
to be displayed in a solo exhibition in Armenia which thereafter traveled to the US, Russia, Japan and 
Spain...

Ten years later he migrated to Europe and then later in 2009 to the US. Since then and from New 
York, his new series, technic and images are experiencing a phenomenal uprise that comprises both 
art quality and a bold, intriguing, personal expression with a growing resonance on the international 
scene.

Tigran Tsitoghdzyan’s “Mirrors” are big, bold portraits. They are confrontationally large, and black 
and white, like the negative of a photograph, the colors of life enigmatically erased as though in 
a melancholy underworld. The artist, in his “Mirrors” series, concentrates on the modern spirit of 
individuality in this era of “selfies” culture. From this point of view, it is clear that the internet changed 
our need to be seen and the control we had about that image. Tigran begins his portraits with a 
photograph – a technique which has taken the place of the preparatory drawing today – and ends 
with a portrait that however photograph-like still has the nuanced touches of a refined painting. 
Carefully constructed of tonal shadows, it has the emotional subtlety that an everyday photograph 
lacks. Tigran’s portraits lend themselves to reflection, invite lingering contemplation, as a matter-of-
fact photograph rarely does.

The series; composed of large portraits, are technically based on fusing transparent superposed layers 
of hands over the faces of unhidden identity, reflecting about the impossibility of hiding our identity 
today if we were to accept the ubiquitous power and rules of social media, with no filters capable of 
controlling our sharings.

At present the majority of his works are in private collections, galleries and museums.

Tigran Tsitoghdzyan
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Tigran Tsitoghdzyan
Mirror V / Ayna V, 2017
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
190x127 cm

Tigran Tsitoghdzyan
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Tigran Tsitoghdzyan
White Mirror II/ Beyaz Ayna II, 2017

Mixed media on paper embellished by hand - One of a kind original artwork / 
Sanatçı dokunuşuyla bezemeli,  kağıt üzerine karışık teknik - Tek örnek orijinal eser, 

137x91 cm
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Daron Mouradian

Biyografi:
1961 Erivan, Ermenistan’da doğdu

Daron Mouradian, Erivan Güzel Sanatlar Akademisi Üstün Başarı Ödülü sahibidir. Eserleri Ermenistan 

(1972-1991), Paris (1992-1996), Almanya, Hollanda, İsviçre ve Amerika’da sergilenmiştir. Tüm eserleri Ermeni 

kültüründen esinlenmiş olup, Doğu ve Batı uygarlıklarını birleştirerek geçmişin (Orta Çağ’ın) anılarını 

içerirler. Mouradian’ın hayal dünyası, İncil ve mitolojinin büyük bir rol oynadığı, devamlı suretle değişen 

bir ortamdır. Huzur dolu bir gelecekte yaşayabilmek için, bizi, kendimizi analiz edip, köklerimizi aramaya 

yönlendirir.

Daron Mouradian, mekaniğe duyduğu merakını, yine kendi icat ettiği seyahat araçlarına dönüştürüyor. 

Bazen tuhaf bir hava aracı olarak gördüğü savaş topu, bazen garip bir lokomotif ya da tahta ayaklı sallanan 

koca bir balığın üzerine, saraydan fırlamış kıyafetleriyle bir şövalye oturtuyor. Fakat gördüğümüz tüm bu 

araçların en önemli özelliği ise aslında bir yere gitmiyor olmaları çünkü Mouradian, hem hareketle, hem 

de hareketsizlikle ilgileniyor. Tuvaldeki her ayrıntıyı animasyona çevirerek tutku, ironi ve mizah dolu bir 

illüzyon sunuyor, hayal gücümüze sesleniyor; unutulmuş rüyaların, bilincimizde tekrar ortaya çıkmasını 

sağlıyor. Kullandığı renkler, masallardaki dönemleri yeniden canlandırırken, yarattığı durumlarla iktidarın 

saçmalığını ve şiddetin absürtlüğünü sergilediğinde, bizleri bu harikulade masalın içinden çıkan bir şiddet 

öyküsü ile de baş başa bırakıyor. Eserlerinin gücü, hayal kırıklığına uğramış bilincini, masalsı bir evren 

içinde sergilediği zarafette yatıyor. Eserleri zarif, eleştirisi ise acı. Sanatçının, bilinçli bir büyücü olmadaki 

yeteneği kesinlikle fark ediliyor.

2007 yılında, sanatçı ve eserleri hakkında “The Art of Daron Mouradian (Daron Mouradian’ın Sanatı)” isimli 

bir kitap Hollanda’da yayınlanmıştır.

Biography:
Born in 1961, Yerevan, Armenia

Daron Mouradian was awarded the prize of Excellence of the Fine Arts Academy of Yerevan. His works 

are exhibited in Armenia (1972-1991), Paris (1992-1996), Germany, Netherlands, Switzerland, and New 

York. All his works are inspired by Armenian culture, combining the civilisations of the East and the 

West, and including memories of the past (the Middle Ages). Mouradian’s world of fantasy is an ever-

changing environment where the Bible and Mythology play a major role. He leads us to make an in-

depth self-analysis, in search of our own roots, to be able to live the future with greater serenity.

Daron Mouradian transforms his interest in mechanics to self-invented tools of travel. Sometimes 

he places a knightly figure with palace vestments on a cannonball which he perceives as a strange 

aircraft, and other times on an odd locomotive or a rocking fish with wooden legs. But the most 

important feature of these vehicles as they appear is the fact that they are not moving at all, since 

Mouradian concerns himself with immobility as well as motion. By animating every single detail on 

the canvas he represents an illusion laden with irony and humour, appealing to our imagination; 

thus enabling the reocurrence of forgotten dreams in our consciousness. While the colors he uses 

reanimate the times of fairy tales, by exposing the tripe of puissance and the absurdity of violence he 

leaves us with a story of violence emerging from this marvelous fairy tale. The power of his works lie in 

his gracefulness with which he portrays his disappointed conscience in a fantastic universe. His works 

are elegant, but his critique is bitter. The artist’s ability to become some sort of a conscient wizard is 

clearly apparent.

A book about his art, “The Art of Daron Mouradian” was published in 2007, the Netherlands.
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Daron Mouradian
Samurai / Samuray, 2017

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
155x280 cm (diptych)
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Daron Mouradian

Daron Mouradian
Loco Driver / Lokomotif Sürücüsü, 2017
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
150x200 cm
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Daron Mouradian
Loco Driver / Makinist, 2015

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
130x110 cm
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Daron Mouradian

Daron Mouradian
Rider / Binici, 2016
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
130x110 cm
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Daron Mouradian
Traveler I / Seyyah I, 2014

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
130x110 cm
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Daron Mouradian

Daron Mouradian
Rider / Binici, 2013
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
120x100 cm
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Daron Mouradian
Mademoiselle II / Matmazel II, 2015

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
150x120 cm
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Daron Mouradian

Daron Mouradian
Portrait I / Portre I, 2015
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
80x60 cm
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Daron Mouradian
Sailors / Denizciler, 2014
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
130x170 cm
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Biyografi:
1958 Erivan, Ermenistan’da doğdu

Armen Gevorkian, Kh. Abovian Erivan Devlet Pedagoji Enstitüsü Güzel Sanatlar Bölümü’nden 1980 yılında 

mezun olmuştur. Sanatçı 1992 yılında Ermenistan Sanatçılar Birliği Üyesi olmuştur. 1980 yılından bu yana 

devlet ve uluslararası grup sergilerinin devamlı katılımcısıdır.

Armen Gevorkian’ın tablolarında dikkat çeken ilk şey, elde etmenin imkânsız olduğu bir orijinalliği 

yansıtmalarıdır. Figüratif sanata dair hemen her şey yapılmış, görülmüş ve tecrübe edilmiş olduğundan 

ünlü bazı örneklerin uzantısı olma kaderinden kaçınmak da gittikçe zorlaşıyor. Ancak Armen, hem 

kendisinin el yazısı niteliğindeki alışılmadık eşsiz tekniği, hem de irrasyonel düşünce şeklinden anladığımız 

üzere böylesi bir uydu rolünü almayı hiçbir zaman kabul etmeyecek türden bir sanatçı.

Kutu gibi stüdyosunda gün ışığından yoksun, dış dünyadan tamamen izole olmuş bir şekilde çalışan 

Armen, karakterleri ile bir tablodan diğerine yolculuk yapıyor. Bu, oldukça garip, var olmayan, organik 

ve bağımsız karakterlerden asla vazgeçmeyip her seferinde sadece etraflarını saran çevreyi ve içine 

düştükleri durumları değiştirir. Burada kurduğu tertip ve düzen takdire şayan; ortada hiçbir doğaçlama, 

Bohem kaosu ve sanatsal düzensizlik olmamasının yanı sıra matematik soğukluktan da eser yoktur. Armen, 

Ermenistan resim geleneğinin basmakalıp, çok renkli yapısını kıran sanatçılardan bir tanesi. Ancak, ölçülü 

renk kullanımına rağmen tablolarında trajik veya dramatik ögeler bulunmaz. Aksine, sakin ve düşünce 

yüklü eserler ortaya çıkarır.

Eserleri; Ermenistan Modern Sanat Müzesi, Bel-Air Sanat Galerisi (Cenevre, İsviçre), Arame Sanat Galerisi 

(Erivan, Ermenistan), Vinizki Galeri (Münih, Almanya), Europe Galeri (Palo Alto, Kaliforniya, ABD) ile 

Amerika, Almanya, İsviçre, Lübnan, Fransa ve Türkiye’deki birçok özel koleksiyonda sergilenmektedir.

Biography:
Born in 1958 Yerevan, Armenia

In 1980, Graduated from Yerevan State Pedagogical Institute named after Kh. Abovian (Fine Arts 

department). In 1992, he became Member of the Artists’ Union of Armenia. Since 1980, a constant 

participant of Republican and International group exhibitions and Art Fairs. In 2013, Arame Art Gallery 

published a catalogue devoted to his art. 

What attracts one’s attention at first sight is that the paintings of Armen Gevorkian reflect an 

individuality that is impossible to attain. It seems that everything has already been done, seen and 

experienced in figurative art and it becomes difficult to avoid the fate of becoming some appendage 

of famous analogues. But Armen is an artist who could never accept the role of being a satellite, which 

we feel from both his unusual, exceptional handwriting and irrational way of thinking. 

Devoid of daylight in his boxlike studio, completely isolated from outward life, Armen travels with his 

personages, moving from one painting to another. He changes the surroundings and situations, never 

leaving this rather strange, nonexistent, organic and native state, and never wishing to emigrate. The 

neatness and order he has established here are worthy of respect; there is no spontaneity, nothing 

from Bohemian chaos or artistic disorder, but at the same time not a bit of mathematical coldness. 

Armen is one of those artists who breaks the mold of stereotypical, multicolored, Armenian painting. 

However, in spite of restrained coloring, his paintings do not contain tragic or dramatic elements – 

they are calm and contemplative.

His works are displayed at Modern Art Museum of Armenia, Bel-Air Fine Art Gallery (Genève, Switzerland), 

Arame Art Gallery (Yerevan, Armenia), Vinizki Gallery (Munich, Germany), Europe Gallery (Palo Alto, 

California, USA) and in private collections in USA, Germany, Switzerland, Lebanon, France, Turkey.

Armen Gevorkian



29

Armen Gevorkian
Emigration / Göç, 2017

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya,
130x195 cm
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Armen Gevorkian
Tango / Tango, 2017
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya,
89x116 cm

Armen Gevorkian
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Armen Gevorkian
Performance / Performans, 2009

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya,
89x116 cm
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Biography:
Born in 1961 Vanadzor, Armenia

Vahram Davtian is an artist who moves between magical realism and the absurd. His artworks come 

from a clear and smart technique which shows a dreamed and strange world full both of irony and 

nostalgia. The artist skillfully uses all these artistic devices in order to bring to the foreground the main 

idea of his canvases—the depiction of plasticity. Vahram’s paintings can be certainly called “plastic 

passages”. The notion of plasticity in the real world implies the smooth malleability of matter that 

creates an impression of the slowing of time and unhurriedness of events. This is exactly how the 

characters of Vahram’s appear—indolent and contemplative, imposing and graceful at the same time. 

The development of possibilities of the figurative plasticity leads the artist into the world of carnival 

costumes. He creates his works with the method of multilayered painting, the very same that was 

used by the “Old Masters” and the only one that allows to convey the depth of colors and to reflect 

the maximum of their gradations. The perfect mastery of the technique leaves the artist more time to 

develop the subject matter and to submerge into the world that he created and to study its laws.

Vahram Davtian won the “Best Painting” Award (Fantastic Art Museum, Switzerland) in 2000 and 

“Prix D’excellence, Nouvelle Dimension” Award (Monaco) in 2012. He also awarded “Arshile Gorky Gold 

Medal”, (Armenia) in 2013.

Biyografi:
1961 Vanadzor, Ermenistan’da doğdu

Vahram Davtian, büyülü bir gerçekçilik ve absürtlük arasında hareket eden bir sanatçı. Eserleri, ironi ve 

nostalji dolu, hayali ve tuhaf bir dünyayı resmeden, temiz ve akıllı bir teknikten geliyor. Sanatçı, tuvallerinin 

ana fikri olan plastikliğin tasvirini ön plana çıkartmak için bu sanatsal araçları ustaca kullanıyor. Vahram’ın 

tablolarını “plastik pasajlar” olarak adlandırmak gayet mümkün. Gerçek dünyadaki plastiklik kavramı; 

zamanın yavaşlaması ve olayların aceleye getirilmemesine dair bir algı yaratan maddenin, işlenebilirliğini 

simgeler. Vahram’ın karakterleri de aynı bu şekilde görünüyor – miskinlik ve dalgınlığı, gösterişliliği ve 

ağırbaşlılığı aynı anda taşıyorlar. Figüratif plastiklikteki olasılıkların geliştirilmesi, sanatçıyı bir karnaval 

kostümleri dünyasına sürüklüyor. Eserlerini, “Eski Ustalar” tarafından kullanılan; renklerin derinliğinin 

aktarımını sağlayıp, derecelendirmelerini azami seviyede yansıtan tek yöntem olan, çok katmanlı boyama 

yöntemi ile yaratıyor. Tekniğe kusursuz bir şekilde hâkim olması, sanatçıya ana fikri geliştirmek ve yarattığı 

dünyaya dalıp, yasalarını öğrenmek için daha fazla zaman veriyor.

Sanatçı; 2000 yılında “En İyi Resim” Ödülü (Fantastik Sanatlar Müzesi, İsviçre) ve 2012 yılında ise “Prix 

D’excellence, Nouvelle Dimension” Ödülü’ne (Monako) layık görülmüştür. 2013 yılında ise “Arshile Gorky 

Altın Madalyası” (Ermenistan) ödülünü kazanmıştır.

Vahram Davtian
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Vahram Davtian
Stage / Sahne, 2017

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya, 
100x120 cm
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Vahram Davtian
White Dream / Beyaz Rüya, 2017
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya,
130x195 cm

Vahram Davtian
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Vahram Davtian
The Illusionists / Hokkabazlar, 2014

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya,
125x110 cm
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Vahram Davtian
Puppeteer / Kuklacı, 2015
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya,
120x120 cm

Vahram Davtian
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Vahram Davtian
The Illusionists / İlüzyonist, 2010

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya,
120x180 cm
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Biyografi:
1985, İstanbul, Türkiye’de doğdu

Istanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nün ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Endüstri Ürünler Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Birçok yayınevinde 80’i aşkın kitap 

resimledi. Dergi ve ajanslarda serbest illüstratör olarak çalıştı. 2007 yılında Suna Dölek ile hazırladıkları 

“Karıncanın Kardeşi” isimli kitap Tudem Kitap Yapım yarışmasında üçüncülük ödülü aldı ve Almancaya 

çevrildi. 2010 yılında katıldığı Art Vespa tasarım yarışmasında birincilik ödülü aldı. 2014 yılında The Guide 

Istanbul dergisinin kapak çizeri oldu. Resimlediği “Tembel Balık Sefa” isimli kitap Uluslararası Gençlik 

Kütüphanesi (Internationale Jugendbibliothek) tarafından White Ravens 2015 kataloğuna seçildi. Yaptığı 

kitap resimlemeleri ile Bratislava İllüstrasyon Bienaline ve İzmir Ege Üniversitesi Çocuk Kitabı Ressamları 

Müzesine seçildi, işleri sergilendi.

Sanatçı, bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergilere katıldı, atölyeler düzenledi, seminerlere 

katıldı ve seçici kurul üyelikleri yaptı. İlk kişisel sergisi, “Hayretler Sirki”ni 2013 ve Galeri 77’de ikinci kişisel 

sergisi “Keçilerle Kaçarken”i ise 2017 yılında açtı. Istanbul’da yaşıyor.

İllüstratör Sedat Girgin, edebiyat alanın en prestijli ödüllerinden Hans Christian Andersen Ödülü’ne 

Türkiye’nin 2018 yılı adayı olarak gösterilmiştir.

Biography:
Born in 1985, Istanbul, Turkey

Sedat Girgin graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Industrial Design. 

He has illustrated more than 80 books for many publishing houses. He has worked as a freelance 

illustrator for several magazines and digital agencies. In 2007, the book he illustrated titled “Ant’s 

Brother” (Karıncanın Kardeşi), in collaboration with author Suna Dölek, received the third prize at 

Tudem’s Book-Making Competition and it was translated into German. With his design “Hot Vespa” 

he received the first award at Art Vespa Competition. He has been making the cover illustrations of 

The Guide İstanbul since 2014. The book he illustrated titled “Sefa, The Lazy Fish” (Tembel Balık Sefa), 

in collaboration with author Tülin Kozikoğlu, has recently been selected for the 2015 White Ravens 

Catalogue by Internationale Jugendbibliothek. His distinctive children’s books illustrations have been 

exhibited at The Biennial of Illustration Bratislava [BIB].

He has participated in many national and international collaborative exhibitions, organized workshops, 

attended seminars and been invited to the selection committees. After his first solo exhibition “Circus 

of Wonders” (Hayretler Sirki) in 2013, he opened his second personal exhibition “While Going Nuts” 

(Keçilerle Kaçarken) in Galeri 77 in 2017. He currently lives and works in İstanbul.

The illustrator Sedat Girgin has been declared as Turkey’s candidate for 2018 for Hans Christian 

Andersen Award, one of the most prestigious prizes in the sphere of literature.

Sedat Girgin
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Sedat Girgin
Come Out Of Your Shell / Kabuğunu Kırmak, 2016

Acrylic on canvas / Tuval üzerine akrilik
100x70 cm
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Sedat Girgin
Ceremony / Tören, 2017
Mixed media on (640 g. acid-free) paper /
(640 gr. asitsiz) Kağıt üzerine karışık teknik
50x105 cm

Sedat Girgin
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Sedat Girgin
Dance I / Dans I, 2017

Mixed media on (320 g. acid-free) paper /
(320 gr. asitsiz) Kağıt üzerine karışık teknik

76x56 cm
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Sedat Girgin
Dance II / Dans II, 2017
Mixed media on (320 g. acid-free) paper /
(320 gr. asitsiz) Kağıt üzerine karışık teknik
76x56 cm

Sedat Girgin



43

Sedat Girgin
I am The King / Kral Benim, 2017

Mixed media on (320 g. acid-free) paper /
(320 gr. asitsiz) Kağıt üzerine karışık teknik

100x70 cm
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Sedat Girgin
Free Spirit / Özgür Ruh, 2017
Mixed media on (320 g. acid-free) paper /
(320 gr. asitsiz) Kağıt üzerine karışık teknik
36x26 cm

Sedat Girgin



45

Sedat Girgin
Frenzy / Cinnet, 2016

Mixed media on (320 g. acid-free) paper /
 (320 gr. asitsiz) Kağıt üzerine karışık teknik

47x77 cm
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ARAQEL

Biyografi:
1960 Kolkhida (Colchis), Gürcistan’da doğdu

ARAQEL’in sanatı şüphesiz sanatçının kendisi gibi rakipsizdir. Sanatçının iç dünyasına girmeye 

çabaladığınızda sanatının kendisi gibi samimi ve aynı zamanda düşünceleri gibi basitçe ifade edilebildiğini 

hissedersiniz. Fazlasıyla izole ve aynı zamanda doğaya ve insanlığa çok yakın, gerçek ve aynı zamanda 

tamamen hayali…

Sanatçının eserleri ilk bakışta anlamsız gibi gelebilir. ARAQEL’in sanatında sürpriz unsurları, beklenmedik 

yan yana dizilişleri ve sürrealizme özgü olmayan temel özellikleri hemen fark edersiniz. Sanatını bir tür 

devrimci hareket olarak kabul eden ARAQEL isteksizce gerçekler, kurallar, yasalar ve sanatçı için aynı 

derecede kabul görmeyen klişelerle sürekli mücadele eder. Gerçeküstücülükten esinlenen ARAQEL’in 

çalışmaları siyasi ve sosyal unsurlar içerir. Sanatçının hikayelerinde bir sürü felsefi unsur bulunmasına 

rağmen kendisinin de sürekli hatırlattığı gibi aslında “Zeki olan her şey basit”tir. 

Sanatçı, çok çabuk kuruması ve kusurları hemen belli etmesi sebebiyle uygulaması çok zor olan ahşap 

üzerine “tempera” (zamklı boya) tekniğinde uzmanlaşmıştır.

Biography:
Born in 1960, Kolkhida (Colchis), Georgia

The art of ARAQEL is undoubtedly unrivalled like the artist himself. As soon as you try to break into the 

inner world of the artist, you feel his art is sincere like him and at the same time so simply expressed like 

the artist’s thoughts, so isolated and at the same time so close to nature, to humanity, it is real and at 

the same time completely imaginary.

No line is senseless in the works of the artist. In ARAQEL’s art one immediately notices the elements 

of surprise, unexpected juxtapositions and non sequitur, features typical to surrealism. Considering 

his art a kind of revolutionary movement, ARAQEL unwillingly struggles with reality, with rules and 

laws and stated stereotypes that are identically unacceptable for the artist. Inspired by surrealism, 

ARAQEL’s works contain political and social elements. There is a lot of philosophy in the artist’s tale, 

however he never forgets the famous saying, “Everything genius is simple.”

The artist specializes in “tempera” (glazed paint) technology on wood, which is very difficult to apply 

because it dries very quickly and shows imperfections immediately.
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ARAQEL
Castrated Epoch / Hadım Çağı, 2016

Tempera on wood / Ahşap panel üzerine zamklı boya
60x100 cm
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ARAQEL

ARAQEL
Awakener / Uyanan, 2016
Tempera on wood / Ahşap panel üzerine zamklı boya
60x100 cm
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ARAQEL
Divided Silence / Bölünmüş Sessizlik, 2017

Tempera on wood / Ahşap panel üzerine zamklı boya
26x29 cm
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ARAQEL

ARAQEL
Aram / Aram, 2016
Tempera on wood / Ahşap panel üzerine zamklı boya
37x29 cm
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ARAQEL
Nelly / Nelly, 2017

Tempera on wood / Ahşap panel üzerine zamklı boya
36x29 cm
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Tigran Sahakyan

Biyografi:
1975 Erivan, Ermenistan’da doğdu

Tigran Sahakyan izleyiciyi kazanmak için acelesi olmayan sanatçılardan. Aksine, sanatı günümüz izleyicisine 

sırt çevirmiş gibi duruyor. Bu sebeple Sahakyan’ın sanatında izleyiciye yönelik atıflara yer yok. Sanatının 

alfabesi, ilk bakışta kolayca anlaşılabilecek sembollerden oluşmuyor ve kolay kolay bir manaya ulaşmıyor. 

Sanatı dolaylı ve birden çok anlama sahip. Teknik olarak geleneksel/klasik “boya” ve “fırça” tedavülden 

kalkıyor. Materyal değişime uğruyor; metal, kumaş ve harç işin içine giriyor. Elle dikkatli müdahaleler eserin 

tüm içeriğini değiştiriyor. Kullanılan malzemeler kendilerinin eski işlenmemiş materyal hallerine vurgu 

yapıyor. Bu süreç yavaş yavaş hem yüzeye hem de resmin dışı ve içeriğinin yapısına yayılıyor.

Tigran Sahakyan’ın eserleri dünyanın çeşitli ülkelerinde (Ermenistan, Rusya, Çin, Japonya, Fransa, Almanya, 

İspanya, Slovenya, Kanada, Kuveyt, ABD) özel ve kamu müzelerinde görülebilir.

Biography:
Born in 1975, Yerevan, Armenia

Tigran Sahakhan is one of those artists who is in no hurry at all to win over an audience. On the contrary, 

it seems that his art has turned its back on the viewer of today. For this reason, Sahakyan’s art does 

not involve references directed to the viewer. The alphabet of his art aren’t made up of easily intelligible 

symbols and don’t lead to a direct meaning. It has multiple meanings and is indirect. Technically, 

the traditional/classic “paint” and “brush” are removed from usage. The material is changed; metal, 

fabric and mortar are introduced. The intervention of the hand changes the entire content of creation. 

The materials being used emphasize their former raw material characteristics. This process gradually 

permeates both the surface and the painting’s exterior and content structure.

Tigran Sahakyan’s artworks can be found in private and public museums throughout the world; 

Armenia, Russia, China, Japan, France, Germany, Spain, Slovenia, Canada, Kuwait, USA and others.
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Tigran Sahakyan
Untitled / İsimsiz, 2014

Mixed media on canvas / Tuval üzerine karışık teknik
120x170 cm
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Tigran Sahakyan

Tigran Sahakyan
Untitled / İsimsiz, 2011
Mixed media on canvas / Tuval üzerine karışık teknik
80x100 cm
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Tigran Sahakyan
Untitled / İsimsiz, 2006

Mixed media on plywood / Kontrplak üzerine karışık teknik
100x140 cm
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Tigran Sahakyan

Tigran Sahakyan
Red Rooster / Kırmızı Horoz, 2004
Mixed media on plywood / Kontrplak üzerine karışık teknik
70x100 cm
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Annie Kurkdjian

Biyografi:
1972 Beyrut, Lübnan’da doğdu

Annie Kurkdjian, 1972 yılında, Lübnan İç Savaşı ile çatışma ve savaşın teatral şekilde vücut bulduğu ve 

onda derin izler bırakan Beyrut’da dünyaya geldi ve bugün hala orada yaşayıp, çalışıyor. Kurkdjian, kendi 

dönemine ait diğer ressamların aksine, teselli sunacak huzurlu bir ortama kaçış yolu aramıyor veya savaşın 

birebir temsiliyle saplantılı değil. Savaşın dehşeti ve travması, işlerinde sıcak ve samimi bir mecazla vücut 

buluyor: Vücudun değişimi, psikolojik dehşet, felç ve deformasyon. Resimleri, korku ve psikoz üzerine 

yaptığı akademik araştırmalarına dayanıyor ve bu temalardan yola çıkarak; kendimi kötürüm, işkenceye 

maruz kalmış ve en sonunda kefaret ihtimalinden yoksun farklı şekillerde nasıl resmedebilirim düşüncesine 

dayanıyor.

Sanat ve insan bilimleri alanındaki yolculuğu Kurkdjian’ı, 2009 yılında sadece sanata odaklanmaya itti. 

Resimleri onun için; savaş yıllarına ait travmatik anlarının, kadın olmanın ve hayatın trajik saçmalıklarını 

deneyimlemenin bir yansıması şeklinde yorumlanabilir. İşlerinde Beyrut’un hem acımasız hem de güzel 

metaforlarını, vücudun şekil değiştirmesine, teatral sahnelemelere ve sarsıcı ironilere çeviriyor.

Biography:
Born in 1972, Beirut, Lebanon

Annie Kurkdjian was born in Beirut, Lebanon, in 1972 and lives and works in Beirut, or “the orgy of Beirut”, 

as she prefers to call it, herself profoundly informed by the Lebanese Civil War and this theatrical 

stage of conflict and war. But unlike the painters of her generation, Kurkdjian is not searching for an 

escape into an idyllic site of solace and consolation, or obsessed with the literal representation of 

war. The horrors and trauma of war are translated in her work as warm intimate spaces of metaphor 

and embodiment: Transformations of the body, psychological horror, paralysis and deformity. Her 

paintings are conceived as academic studies on fear and psychosis: How to represent myself through 

different stages of mutilation, torture, and ultimately, the impossibility of redemption.

Her journey through the arts and humanities led her to concentrate full-time on art after 2009 and 

her paintings are thus construed as a reflection on the traumatic years of the war, the experience of 

womanhood, and the tragic absurdities of life. In her work, she translates the effervescent metaphors 

of Beirut, both cruel and beautiful, into transfigurations of the body, theatrical stages and shocking 

ironies.
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Annie Kurkdjian

Annie Kurkdjian
Number 253 / Numara 253, 2013
Acrylic on canvas / Tuval üzerine akrilik
150x100 cm
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Annie Kurkdjian
Number 296 / Numara 296, 2015

Acrylic on canvas / Tuval üzerine akrilik
100x150 cm



60

Annie Kurkdjian

Annie Kurkdjian
Ceremony / Tören, 2015
Acrylic on canvas / Tuval üzerine akrilik
65x150 cm
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Annie Kurkdjian
Son / Oğul, 2015

Mixed media  on paper / Kağıt üzerine karışık teknik
70x100 cm
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Sergey Narazyan

Biyografi:
1970, Erivan, Ermenistan’da doğdu

Sergey Narazyan güzel sanatlarla alakalı ilk eğitimini Ermenistan Mimarlar Birliği’ne bağlı bir çizim 

stüdyosunda aldı. Sonraki yıllarda, tanınmış sanatçı Ruben Gabriyelyan’a ait stüdyoda resim, çizim ve 

kompozisyon derslerinin ardından 1989 yılında Erivan Sanat Enstitüsü Figüratif Sanatlar Departmanı, 

Grafik Sanatlar bölümüne girdi.

İlk kişisel sergisini 1994 yılında Ermenistan Mimarlar Birliği sergi salonunda açan sanatçı, pastel çalışmalarıyla 

sanat otoritelerinin dikkatini çekti. 1995 yılında Rus yazar Boris Pasternak’ın “Doktor Jivago” romanı için 

hazırladığı illüstrasyonlar ile Erivan Sanat Enstitüsü’nden yüksek lisans tezini alan Narazyan, bu eserleri 

sayesinde Ermenistan Sanatçılar Birliği’ne henüz 24 yaşındayken kabul edildi.

1995 ve 1997 yılları arasında J. Swift’in “Güliver’in Gezileri” romanının tüm bölümlerine ait resimleri tekrar 

çizdi. Eğlenceli ve dramatik benzetmeleri günlük yaşamla birleştiren Narazyan, Güliver’in yakalanmış 

bedenindeki büyük toplantıyı ya da bacakları arasında yürüyüşe geçen Lilliput birliklerini, Swift’in aksine 

bir hayal adasında değil, tanınabilen gerçeklikte resmetti.

Ardından, Narazyan’ın, taşra hayatıyla ilgili iğneleyici, ironik ve bazen muzip gözlemleri samimi bir üslupla 

yansıttığı tablolarını, “Taşra Trajedileri” ismi altında birleştirdi. 2001 yılında Narazyan üçüncü kişisel sergisini, 

Fransa Sanat Akademisi üyesi ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi, ünlü modacı Pierre Cardin’in kişisel 

yardımı ile Paris’te açtı. Sergi, sanatçının temel eserlerinin yanı sıra, illüstrasyon ve resimlerinin de yer aldığı 

90 eserden oluştu.

Biography:
Born in 1970, Yerevan, Armenia

Sergey Narazyan’s first education of fine arts was in a drawing studio in Union of Architects of Armenia. 

In the following years, Narazyan took lessons in painting, drawing and composition in the studio of 

the well-known Armenian artist, Ruben Gabriyelyan. 

His first solo exhibition took place in the exhibition hall of the Union of Architects of Armenia in 1994, 

where he immediately drew the attention of art critics with his crayon works. In the year 1995, he got 

admitted to the Union of Artists of Armenia at the age of 24, thanks to his illustrations to the Russian 

author Boris Pasternak’s novel “Doctor Zhivagho” which also constituted his master’s thesis.

Between the years 1995 and 1997, he reproduced every illustration in all pages and chapters of J. Swift’s 

renowned novel, “Gulliver’s Travels”. Blending amuzing and dramatic analogies with present-day life, 

Narazyan depicted iconic scenes such as the mass meeting on captured Gulliver’s body or the march 

of Lilliputian troops between Gulliver’s legs in recognizable reality, instead of Swift’s imaginary island.

Subsequently, Narazyan put together a collection of his paintings named “Provincial Tragedies”, where 

he expressed his caustic, ironical and sometimes even wicked observations on provincial life with a 

sincere approach. In 2001, Narazyan opened his third exhibition in Paris, with the personal assistance 

of the Academy of Arts of France member and UN Goodwill Ambassador Pierre Cardin, the renowned 

couturier. The exhibition consisted of 90 pieces; which included almost all of his principal works, as 

well as his other illustrations and paintings.
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Sergey Narazyan
Boris Pasternak “Doctor Zhivago” / Boris Pasternak “Doktor Jivago”, 2016

Pastel on paper / Kağıt üzerine pastel
33x80 cm
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Sergey Narazyan
Boris Pasternak “Doctor Zhivago” / Boris Pasternak “Doktor Jivago”, 2016

Pastel on paper / Kağıt üzerine pastel
33x80 cm

Sergey Narazyan
Boris Pasternak “Doctor Zhivago” / Boris Pasternak “Doktor Jivago”, 2016
Pastel on paper / Kağıt üzerine pastel
33x80 cm

Sergey Narazyan
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Sergey Narazyan
Red Lipstick / Kırmızı Ruj, 2007

Pastel on paper / Kağıt üzerine pastel
65x80 cm
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Sergey Narazyan

Sergey Narazyan
In Field / Tarlada, 2004
Pastel on paper / Kağıt üzerine pastel
65x75 cm
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Sergey Narazyan
Autumn Landscape / Sonbahar Manzarası, 2012

Pastel on paper / Kağıt üzerine pastel
65x75 cm
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Sergey Narazyan

Sergey Narazyan
A Foggy Day / Sisli Bir Gün, 2013
Pastel on paper / Kağıt üzerine pastel
65x75 cm
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Sergey Narazyan
Night in The Mountains / Dağlarda Gece, 2013

Pastel on paper / Kağıt üzerine pastel
45x60 cm
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Emil Kazaz

Biyografi:
1953 Gümrü, Ermenistan’da doğdu

Emil Kazaz, Ermenistan’ı 1980 yılında terk ettiğinde ülke hala Sovyetler Birliği’nin bir üyesiydi. Batıya göç 

ettikten sonra, batının materyalist kültürü ve kavramcılığı ile sarhoş olmadı veya kendi neslinin çoğunun 

yaptığı gibi (örneğin, Sots Art akımı) siyasi-ekonomi sistemlerini eleştirip kendi ülkesininkiyle karşılaştırmak 

istemedi. Çağdaş Batı toplumunun gözle görülür bayağılığı ile uğraşmaktansa hayatın temel sorularına 

cevap arayışında içe doğru baktı.

Yaratıcı bir öykü anlatıcısı olan Emil Kazaz, çizim, resim ve heykelcilik arasındaki sınırları bulandırıyor. Kendisi 

ayrıca duygusal saydamlık alanında da bir ustadır. Eserleri hümanist bütünlükle dolup taşıyor, hareketli 

jestleri ve alışagelmemiş duruşlarıyla çoğu kez kendisini kullandığı tanınmış yüzler, insan şekilleri veya 

şekil değiştirmiş hayvanlar yerleştirerek yarattığı duygusal dram ve görsel fiziksellikle, doğanın kurallarını 

sorgusuz sualsiz alt ediyor. Kazaz bir anlamda William Shakespeare ile birçok ortak özellik paylaşıyor: 

ikisi de dünyanın destansı hikayelerini sıkı denetlenmiş mikro-ortamlarda hayata geçiriyor. Tüm işlerinde 

atmosfer, renk ve imalar baskın oluyor. 

Eserleri; The Armory Show, Bridge Art Fair, SOFA New York gibi en önemli sanat fuarlarında sergilenen 

sanatçı, “The prestigious Lorenzo De Medici Gold Medal” (2003) ve “El Grande Premio Lorenzo il 

Magnifico (Medici)” (2007) ödülleri sahibi. Ermenistan Modern Sanatlar Müzesi, Gümrü Ulusal Mimarlık 

ve Kent Yaşamı Müzesi (Ermenistan) haricinde Amerika, Almanya, Fransa, İsviçre ve Rusya’daki birçok 

özel koleksiyonda eserleri yer alan Kazaz, Los Angeles’da (ABD) yaşamakta ve sanat hayatını devam 

ettirmektedir.

Biography:
Born in 1953, Gyumri, Armenia

When Emil Kazaz left Armenia in 1980, it was still part of the Soviet Union. Following his immigration to 

the West, he did not become intoxicated with its material culture, conceptualism, or want to criticize 

or contrast its eco-political systems with his homeland as did many of his generation, i.e. the Sotsart. 

Instead of concerning himself with the obvious vulgarities of contemporary Western society, he looked 

inward in his search for answers to life’s central questions.

A very inventive storyteller, Emil Kazaz blurs the distinction between drawing, painting, and sculpture. 

He is also a master of emotional transparency. The work is saturated with humanist integrity. Whether 

using recognizable people – he often inserts himself into his paintings – human forms or morphed 

creatures, his sense of emotional drama and visual physicality circumvent the rules of nature with 

unquestionable authority. In a sense, Kazaz has a lot in common with William Shakespeare, because 

both stage the world’s epic stores within highly controlled microenvironments. All of his works are 

dominated by atmosphere, color, and implication.

Having his work showcased in some of the most important art fairs such as The Armory Show, Bridge 

Art Fair, SOFA New York, Kazaz is the owner of the prestigious “Lorenzo De Medici Medal” (2003) and 

“El grande Premio Lorenzo il Magnifico (Medici) Prize in Sculpture” (2007). Apart from the Armenian 

Modern Art Museum (Yerevan) and the Gyumri Museum of Architecture and Urban Life (Armenia); his 

artwork has been acquired by many private collections in the U.S., Germany, France, Switzerland and 

Russia. Kazaz lives and continues to produce art in Los Angeles (USA).
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Emil Kazaz
Panther’s Love / Panterin Aşkı, 1999

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
122x122 cm
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Emil Kazaz

Emil Kazaz
Alberda / Alberda, 2000
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
122x122 cm
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Emil Kazaz
Vale of Bird / Kuşlar Vadisi, 1999

Mixed media  on paper / Kağıt üzerine karışık teknik
58x75 cm
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Emil Kazaz

Emil Kazaz
Flying Panther / Uçan Panter, 1996-1997
Mixed media  on paper / Kağıt üzerine karışık teknik
58x75 cm



75

Emil Kazaz
Wedding of Fish / Balığın Düğünü, 1997

Mixed media  on paper / Kağıt üzerine karışık teknik
58x75 cm
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Emil Kazaz

Emil Kazaz
Donkis Redandou / Donkis Redandou, 2000
Mixed media  on paper / Kağıt üzerine karışık teknik
58x75 cm
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Ani QANANYAN

Biyografi:
1990 Gürcistan’da doğdu

Ani Qananyan Erivan’daki P. Terlemezian Sanat Okulu’nda 2005-2010 yılları arasında eğitim gördü. 2016 

yılında Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. 2013 yılından beri Erivan’daki Fresk 

Araştırma ve Sanat Merkezi’nde duvar resmi restoratörü olarak çalışmaktadır.

Ani Qananyan 2008 yılından beri birçok grup sergide yer almış ve 2012 yılında Erivan’daki Narekatsi 

Galeri’de ilk kişisel sergisini açmıştır. Diğer kişisel sergileri 2013 yılında Albert ve Tove Boyajian Galeri’de ve 

2016 yılında ise Gevorg Grigorian (Giotto) Stüdyo-müze’sinde gerçekleştirilmiştir.

Sanatçı ağırlıklı olarak seramik ve resim sanatında eserler üretmektedir.

Biography:
Born in 1990, Georgia 

Ani Qananyan studied at Yerevan State College of Fine Arts after P. Terlemezyan between 2005 and 

2010. She graduated from Yerevan State Academy of Fine Arts in 2016. Since 2013 she has been working 

as a mural restorer at Frescoes Scientific Research Art Center in Yerevan, Armenia.

Since 2008 Ani Qananyan have participated many groups and she opened her first solo exhibition 

at Narekatsi Gallery in Yerevan in 2012. Other personal exhibitions were held at the Albert and Tove 

Boyajian Gallery in 2013 and at the Gevorg Grigorian (Giotto) Studio-Museum in 2016.

The artist mainly produces works in ceramics and painting.
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Ani Qananyan
Untitled / İsimsiz, 2015
Gouache, mixed media on paper / Kağıt üzerine guaj, karışık teknik
81x59  cm

Ani QANANYAN
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Ani Qananyan
Untitled / İsimsiz, 2016

White clay / Beyaz kil
28x29 cm
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Ani QANANYAN

Ani Qananyan
Untitled / İsimsiz, 2016
White clay / Beyaz kil
28x29 cm
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Ani Qananyan
Untitled / İsimsiz, 2016

White clay / Beyaz kil
29x29,5 cm
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Biyografi:
1959 Vedi, Ermenistan’da doğdu

Vedi’de doğan Ara Alekian, çocukluğundan beri resme ve ahşaptan hayvan figürleri oymaya ilgi duymuştur. 

Sanat aşkı ve tutkusu istisnasız tüm çocuklarda görülür. Ancak, bu tür bir ilgi tüm çocuklarda bir meslek 

haline gelmez. Alekian ise bir heykeltıraş oldu. Doğa ve hayvan aşkı, gördükleri ve hissettikleri daha sonra 

sanatını dolduracak öğeler oldu. Bu aşk onun çağrışımsal ve yaratıcı bir şekilde düşünmesine yardımcı 

oldu; bu aşk olmadan kimse sanat yaratamaz ve bu aşk olmadan sanat olamaz. 

Ara için sanatta ikincil ya da önemsiz hiçbir şey yoktur. O her çalışmasında en zoru ve bu nedenle en 

riskli yolu seçen bir ustadır. Sanatının ilk yılları için “uzun bir süre önce kendimi bulmam gerektiğini fark 

ettim, ruhumda olan duyguları ifade etme formunu” demiştir. “Öğretmenim bana çok yardım etti. Plastik 

kilden ve mumlu kilden daha sonra bronz heykelcikler olacak kompozisyonlar hazırladım. Ama bir fikrin 

uygulanması kolay değildi ve öğretmenim karışım araçları kullanmamı önerdi. Böylece, ilk heykeli olan 

“Dansçı” ve daha sonra da bir dizi sanat eseri ortaya çıktı.”

Alekian’ın çalışmaları, doğal ve dinamik olduğu kadar tazelik ve netlikle de doludur. Kusursuz ve uyumlu 

bir form alırsa, alanın nasıl plastikleştiğini görsel olarak gösterir. Elbette büyük ya da küçük tüm sanat 

eserleri formunu arar ve Alekian da formdan kaçmaz ancak ona düşüncelerini ve hislerini ifade etme şekli 

olarak bakar. Bu nedenle çalışmalarında özgürdür ve formu asla kendinden daha baskın bir hale gelmez. 

Onun tarzını ve stilini ilgilendiren şey ses gibi doğal olmasıdır.

Biography:
Born in 1959 Vedi, Armenia

Ara Alekian was born in Vedi and from childhood had great interest in painting, and curving animals 

and birds. In this he was not the only original person. The aspiration and love towards art is typical to 

all children without any exception. But not in all kids this interest turns into profession. For Alekian it 

happened: he became a sculptor. Love towards nature and animals had saved in his subconscious 

memory the images and emotions, which later on filled into his art. That love helped to think in 

associative and imaginative way, without which one should not create art, without which art does not 

exist.

For Ara there is nothing secondary or unimportant in art. In every work he is a master, who chooses 

the most difficult and therefore the most risky path. “I realized long ago that I should find myself, find 

the form of expressing the emotions that were in my soul”, says the sculptor about the first years of his 

work in art, “My teacher helped me a lot. I made compositions from plastic clay and plasticine, which 

were to become bronzed figures. But the realization of the idea was not that easy and the teacher 

suggested to use melding equipment. So in this way appeared the first sculpture “The Dancer” and 

afterwards a whole cycle of art works.”

Alekian’s works are natural, dynamic and filled with freshness and clarity. They visually show how the 

space can become plastic, if it takes perfect and harmonious form. Surely each artwork, be it small or 

big seeks for its from. And Alekian does not flee from the form, but comes to it as a way of expressing 

his thoughts and feelings.  That is why he is free in his work, the form never prevails over him.

Ara Alekian
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Ara Alekian
Scorpion / Akrep, 2013

Metal / Metal
70x70x70 cm
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Ara Alekian

Ara Alekian
Mosquito / Sivrisinek, 2012
Metal / Metal
43x65x56 cm
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Biyografi:
1957 Kislovodsk, Rusya’da doğdu

Vachagan Narazyan küçük yaşta ebeveynlerini kaybetmiş ve büyük anne ve babasıyla yaşamıştır. Son 

çalışmaları, yaşadığı kente gezici sirk geldiğinde deneyimlediği imgelerin doğrudan yansımasıdır. Önceleri 

imgeleri gerçeğe tamamen uygun tasvir ederken aradan yıllar geçtikçe eserlerini yarattığı zamanki 

duygularının tamamlanmış tüm eserleri üzerinde doğrudan etkisi olmuştur.

Gerçekliğin ve manevi algının tamamen gerçekmiş gibi belli belirsiz görülebildiği sembolik kodlamalarla 

doludur. Yağlı boyanın yanı sıra sulu boya da kullanan sanatçı, canlı gölgelerle dolu karmaşık sanatsal bir 

yüzey betimlerken, bu yüzey sanatçının düşünce ve rüyalarındaki tüm hareketliliğin bir yansımasıdır. Yöntemi 

basit ancak buna rağmen karmaşıktır. Bu, Durere’den Bosch’a kadar pek çok neslin deneyimlerinden 

özümsenen bir yöntemdir. 

Narazyan’ın çalışmalarının belki de en göze çarpan yanı, betimlediği insanların yüzlerindeki ifadelerdir. 

İlk incelemede birbirlerine benzer gibi gözükseler de biraz daha dikkatlice bakıldığında her bir ifadenin 

karakterin kişiliğini ortaya döktüğü ortaya çıkar. Çalışmalarındaki bazı karakterlerin etrafındaki “yuvarlakların” 

kişilerin auraları olduğunu ve karakterlerinin çoğunun elinde tuttuğu beyaz ve siyah sopalar ile denge 

sırıklarının kişilerin sınırları ve kısıtlamalarını temsil ettiğini söyler. 

Eserleri Ukrayna Kültür Bakanlığı’nın özel koleksiyonlarında, Ukraynalı ve Rus Sanatçılar Birliği’nde ve 

Kharkiv Sanat Müzesi’nde saklanmaktadır.

Biography:
Born in 1957, Kislovodsk, Russia

Vachagan Narazyan lost his parents as a young boy and went to live with his grandparents. His latest 

works are a direct reflection of the images he experienced when the circus came to visit his town. 

While the images are true in their depiction, the years that have passed and his feelings at the time he 

created each piece has a direct effect on the finished work.

They are full of symbolic encoding where reality is faintly visible in the form of profoundly personal 

experience of spiritual perception. Using tempera along with oil the painter depicts complicated 

artistic surface full of vibrating shades-the surface that reacts to any move in the artist’s thoughts or 

dreams. His method is both simple yet complicated. It is the method that absorbed the experience of 

many generations of artists from Duerer and Bosch.

Perhaps the most immediately noticeable aspect of Narazyan’s work can be found in the expressions 

on the faces of the people he depicts. While they appear similar upon first examination, further 

study reveals more about each character’s personality. He explains the “rings” surrounding some of 

the characters in his pieces are representative of a person’s aura and the black and white sticks or 

balancing poles many of his characters are seen holding represent that individual’s boundaries or 

limitations.

His works are in the public collections of the Ministry of Culture of Ukraine, the Artists Union of Ukraine 

and Russia, and the City Kharkiv Art Museum.

Vachagan Narazyan
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Vachagan Narazyan

Vachagan Narazyan
Blinds I / Körler I, 2008
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
71x90 cm
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Sarkis Hamalbashian

Biyografi:
1956 Gümrü, Ermenistan’da doğdu

Sarkis Hamalbashian, 1980’lerde, Sovyet normlarına kafa tutan genç ve öncü sanatçılardan biri olarak 

gün ışığına çıkmıştır. Çalışmaları; erken İtalyan Rönesans, Rus ikonografisi, yeni Rus öncülerinin, Ermeni 

minyatür resimlerinin ve Ermenistan’daki post modern sanatta görülen güncel gelişmelerin izlerini taşır. 

Sovyet döneminde Sarkis, Ermenistan’da çalışan en önemli sanatçılardan biri olmuştur.

Sarkis Hamalbashian, 1978 yılından beri Londra ve Los Angeles’daki solo sergilerinin yanı sıra yine 

Amerika’nın farklı kentlerinde, Erivan, Japonya, Lübnan, İngiltere, Fransa, Rusya, Finlandiya, İsviçre, Portekiz 

ve Almanya’da ulusal ve uluslararası sergilere katılmıştır. Resimleri Ermenistan Modern Sanat Müzesi’nde 

ve dünyadaki farklı özel koleksiyonlarda sergilenmektedir. 

Biography:
Born in 1956, Gyumri, Armenia

In the 1980’s he emerged as one of the leading young artists who began to challenge Soviet norms. 

His work carried the imprint of the Italian early Renaissance, Russian iconography, the Russian new 

avant-garde, Armenian miniature painting and current developments in post-modern art in Armenia. 

During the post Soviet period, Sarkis emerged as one of the most important artists working in Armenia.

Since 1978 he participated in national and international exhibitions in Yerevan, Japan, Germany, 

including solo exhibitions in London and Los Angeles. His paintings are displayed in the Modern Art 

Museum of Armenia and in private collections around the world.
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Sarkis Hamalbashian

Sarkis Hamalbashian
On the Beach / Sahilde, 2015
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
80x120 cm
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Sarkis Hamalbashian
Outdoor Café / Gazino, 2015

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
80x120 cm
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Biyografi:
1954 Erivan, Ermenistan’da doğdu

Ruben Grigorian’ın ince işlenmiş tabloları, sembolik ağırlığı öne çıkartıyor. Kullandığı objelere ait apayrı 

anlamların, geometrik bir kompozisyon düzeni içinde birbirleri ile etkileşime girmelerini sağlıyor. Grigorian, 

temsili imgeye yakınlaşan bir sanatçı.

Ruben Grigorian’ın sanatı, gerçeküstücülük ve natüralizmin bir kombinasyonu. Tablolarındaki objeler ve 

figürler, olağan anlamlarından saptırılıyor ve gözlerimizin önünde, açıklık ve basitliklerini kaybetmeden 

dönüştürülüyorlar. Gerçekçiliğini, gerçeği yansıtmanın aksine, bilinçaltını prensip edinecek bir şekilde 

yaratmış. Ruben Grigorian’ın tablolarına bakan izleyiciler, inanç, cesaretsizlik, bir miktar korku ve en 

önemlisi, ilgi, tablonun içinde belirme isteği, sanatçının gizemli dünyasını hissetme duygusu gibi, farklı 

hissiyatlara kapılıyorlar. Tuvalleri gizem ile olduğu kadar, gerginlik ile de dolu. Olağanüstü gerçek olmayan 

objeleri, monokromatik, huzurlu arka planlarla, ustaca buluşturmuş.

Pause / Ara (2012), The Bird / Kuş (2012), Wounded / Yaralı (2012), Lighthouse / Deniz Feneri (2012), 

The Air / Hava (2012-13) gibi eserlerindeki figürlerin yüzleri görülmüyor olmasına rağmen, anlatılmaz 

bir berraklık ve duygusallık sezilebiliyor. Bu eserler hiçbir zaman çözülemeyecek bilmecelermiş gibi 

görünüyorlar. Karakterlerin gölgeleri yok, bu yüzden onların gerçek olup olmadığına karar vermek izleyiciye 

kalıyor. Genel olarak, Ruben Grigorian’ın tablolarına verdiği isimler de sanatında önemli bir rol oynuyor; 

zira gizem, tabloların isimlerinde bile mevcut. Paletindeki ana renkler gri ve kahverengi. Fotoğrafik kesinlik 

ve ara sıra görünen detaylı aksesuar uygulamaları, tarzının ana özellikleri arasında sayılabilir.

Biography:
Born in 1954, Yerevan, Armenia

Ruben Grigorian’s refined paintings resonate with symbolic significance. Within a geometric 

compositional order, he allows the disparate meaning of his subjects to bounce against each other. 

Grigorian is drawn to the representational image.

The art of Ruben Grigorian is a combination of surrealism and naturalism. In his paintings subjects 

and figures are deviated from their usual sense, transforming in front of our eyes without losing 

their lucidity and simplicity. He has created his realism, which does not reflect the reality, dictating 

subconsciousness. Looking at Ruben Grigorian’s paintings, different feelings seize the watchers: faith, 

discouragement, a little bit fear and what is the most important- interest, wish to appear inside the 

painting, feel the painter’s mysterious world. His canvases are filled with tension as well as mystery. He 

has masterly combined extraordinary not real subjects with monochromatic peaceful backgrounds.

In his paintings Pause (2012), The Bird (2012), Wounded (2012), Lighthouse (2012), The Air (2012-13) 

etc. the figures’ faces are not seen but there is inexplicable clarity and emotionality. These artworks 

seem to be riddles, which can not be disclosed till the end. The characters do not have shadows, so 

it is up to the watcher to decide whether they are real or not. In general the titles of Ruben Grigorian’s 

paintings play special role in his art, because mystery exists even in the titles. Grey and brown are the 

main colors of his palette. Among the main features of his style are the photographic precision and 

sometimes the application of detailed ornaments.

Ruben Grigorian
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Ruben Grigorian
Illusion / Yanılsama, 2011

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
80x60 cm
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Biyografi:
1963 Gümrü, Ermenistan’da doğdu

Gevorg Yeghiazarian önce Panos Terlemezian Sanat Okulu ve ardından Erivan Güzel Sanatlar 

Enstitüsü’nde eğitimini tamamladı. Daha sonrasında St. Petersburg Repin Sanat Akademisi’ne katıldı. 1994 

yılında Ermenistan Sanatçılar Birliği ve 1998 yılında ise Uluslararası Sanat Derneği (UNESCO) üyesi oldu.

Gevorg hassas iç dünyasını yaşadığı çevrenin gerçekliği ile birleştirerek kendi karmaşık tefekkürlerinin ürünü 

umutsuz melankolik eserler ortaya çıkarır. Resimleri şiirsel liriklikle tanımlanırken gerçek ile hayal arasındaki 

ince çizgide gidip gelir. Eserlerinde; uzayın ve maddenin, sakinlik ve gerginliğin, renklerin şeffaflığı ve 

opaklığının tezatlıklarını barındıran bir ışık ve renk dayanışması vardır. Gevorg; kişisel yalnızlığını düşünce 

ve duyguların büyük yoğunluğu ile harmanlayabilen eşsiz ve olağanüstü bir sanatçıdır. Tuval üzeri işler, 

seramik, baskılar ya da heykel gibi farklı tekniklerde dahi eserleri tamamen büyü, gizem ve ebediyeti ifade 

etmektedir.

Biography:
Born in 1963, Gyumri, Armenia

Gevorg Yeghiazarian began his studies at the Panos Terlemezian Art School and Fine Arts Institute 

in Yerevan. Subsequently, he attended the St. Petersburg Repin Academy of Art. In 1994, he became 

a member of the “Union of Artists” of Armenia, and in 1998 he became a member of the International 

Association of Arts (UNESCO).

Gevorg combines his sensitive inner world with his surrounding reality; hence, moody melancholic 

works which reveal the artist’s complex meditations. His paintings are marked with poetic lyricism, and 

the uncertain boundary between actuality and the imaginary. There is an interdependence of light and 

color which is dominated by contrasts of space and substance, rest and strain, and transparency and 

opaqueness of colors. Characterized by self-isolation and a profound concentration of thought and 

emotions, Gevorg is a unique and extraordinary artist. In whatever medium he chooses; oil, ceramics, 

prints, or sculpture, his works are an expression of utter enchantment, mystery and the eternal.

Gevorg Yeghiazarian
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Gevorg Yeghiazarian
The Silence of The Night / Gecenin Sessizliği, 2011

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
130x162 cm
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Samuel Gareginyan, 1985 yılında Terlemezian Güzel Sanatlar Koleji’nden ve 1991 yılında ise Erivan Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olmuştur.

Sanatçının eserleri Ermenistan, Rusya, Lübnan, İspanya, İngiltere, Türkiye, Arjantin ve Amerika’da 

sergilenmiştir. Ayrıca eserleri, Ermenistan Modern Sanat Müzesi, Ermenistan Sanatçılar Birliği Fonu ve 

Boston Güzel Sanatlar Müzesi kalıcı koleksiyonları ve arşivlerinde bulunmaktadır.

1997 yılından beri Boston’da (ABD) yaşamaktadır. Çalışmaları Amerika içi ve yurt dışındaki galeri ve 

müzelerde sergilenmektedir.

Biography:
Born in 1961, Yerevan, Armenia

Samuel Gareginyan graduated from Terlemezian Fine Art College in 1985 and Yerevan State Academy 

of Fine Arts in 1991.

Samuel exhibited his works in Armenia, Russia, Lebanon, Spain, England, Turkey, Argentina and the 

United States. His paintings are in permanent collections and archives at the Museum of Modern 

Arts of Armenia, the Fund of the Artists Union of Armenia, Armenian Library and Museum of America, 

Museum of Fine Art, Boston.

Since 1997 he lives in boston (USA), exhibiting his works in the galleries and museums of America and 

abroad.

Samuel Gareginyan
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Samuel Gareginyan
Grace / Zarafet, 2012

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya,
160x125 cm
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Sam Zumian, sanatçı olarak geliştirdiği hayat anlayışını sanatı aracılığıyla da dile getiriyor. On yılı aşkın süredir 

resim ve siyah-beyaz sanatında ustalaşan Zumian, sahip olduğu şevk, enerji ve adanmışlıkla gerçekliği 

kendi yaratıcı yaklaşımıyla anlatabilme yeteneğine sahiptir. Hayatı kendisi keşfediyor ve bu süreçte kendi 

hukuk kurallarını belirliyor. Yağlıboya tablolarında bilinçaltının estetiğini kavramaya ve altında yatan doğa 

kanunlarına odaklanıyor, kurgu ile vakit kaybetmek yerine can alıcı bir veya birkaç figürden faydalanıyor. 

Sam Zumian’ın tüm resimleri tüyler ürpertici, berrak ve aynı zamanda gizemli bir şey paylaşıyorlar.

Sanatçı; 1985 yılında “En İyi Genç Sanatçı” ödülü (Ermenistan), 1989 yılında “Make Formy Grafiki Lodz 

89” Bienali Diploması (Lodz, Polonya) ve 2005 yılında “Lorenzo IL Magnifico Medici” ödülünü (Floransa, 

İtalya) kazanmıştır. 2009 yılında ise “2009 Sanatta Başarı Elmas Ödülü” (Glendale, Kaliforniya, ABD) ile 

onurlandırılmıştır.

Sam Zumian 2001 yılında ABD devletinin özel konuğu olarak Los Angeles, Kaliforniya’ya yerleşmiştir ve 

hala orada yaşamaktadır.

Biography:
Born in 1953, Yerevan, Armenia 

As an artist Sam Zumian builds his own understanding of life and illustrates it through his art. Over ten 

years he has mastered paintings and black-and-white art. With the enthusiasm, dedication and drive 

that Sam Zumian has, he is able to make his own creative interpretation of reality. He makes his own 

findings in life and discoveries his own ideas of law. In his oil paintings, he focuses on claiming of the 

aesthetics of the unconscious and the laws of nature which lies beneath it. He doesn’t waste time on 

the plot, instead uses one or two figures for crucial forces. All the art that Sam Zumian has painted, 

they all share something deviously dreadful, clear and mysterious at the same time.

He won “Best Young Artist” (Armenia) award in 1985, Biennial “Make Formy Grafiki Lodz 89” Diploma 

(Lodz, Poland) in 1989 and award of “Lorenzo IL Magnifico Medici” (Florence, Italy) in 2005. He is also 

honored with “2009 Diamond Award for achievement in Arts” (Glendale, California, USA) in 2009.

In 2001, Sam Zumian settled in Los Angeles, California as a private guest of the US government and 

still lives there.

Sam Zumian
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Sam Zumian
Running From Shadows / Gölgelerden Kaçış, 2011

Oil on linen / Keten üzerine yağlıboya,
102x148 cm
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Tigran Matulian 1974-1980 yılları arasında Erivan Sanat Stüdyosu’nda eğitim gördü. Sanatçı, Riga Sanat 

Koleji Grafik Tasarım Bölümü’nden (Litvanya) 1984 yılında mezun oldu. Tigran Matulian 2014 yılından beri 

Ermenistan Onur Sanatçısı ünvanına sahiptir.

Sanatçının eserleri Ermenistan Modern Sanat Müzesi, Arame Sanat Galerisi, Shoushi ve Kashatagh Güzel 

Sanat Galerileri, Ermenistan Ulusal Galerisi, Kırım Kutsal Echmiadzin Kilise Müzesi ve Erivan Tarih Müzesi 

(Ermenistan) gibi kurumların kalıcı sergileri ve koleksiyonlarında sergilenmektedir.

Biography:
Born in 1960, Yerevan, Armenia

Tigran Matulian studied at Art Studio in Yerevan (Armenia) between 1974 and 1980. He graduated from 

Art College, Department of Graphic Design in Riga (Latvia) in 1984. Since 2014 Tigran Matulian holds 

the title of Honorable Artist of Republic of Armenia.

His works are part of the collection and permanent exhibition of Modern Art Museum of Armenia, 

Arame Art Gallery, Fine Art Galleries of Shoushi and Kashatagh, National Gallery of Armenia, Khrimian 

Museum of the Holy See Echmiadzin, History Museum of Yerevan.

Tigran Matulian
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Tigran Matulian
East / Doğu, 2011

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
80x100 cm
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Arthur Hovhannisian Erivan’daki P. Terlemezian Sanat Okulu Resim Bölümü’nde 1999-2001 yılları arasında 

eğitim gördü. 2007 yılında Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun oldu 

ve 2010 yılında ise Sanat Tarihi doktorasını tamamladı. 2010 yılından beri Erivan Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2006 yılında “Ermenistan Devlet Başkanı Devlet 

Madalyası Ödülü” ve 2011 yılında ise “Ara Abrahamyan Ödülü”nü kazanmıştır. Erivan Ermenistan’da 

yaşamakta ve çalışmaktadır.

Biography:
Born in 1984, Yerevan, Armenia 

Arthur Hovhannisian studied at Yerevan State College of Fine Arts after P. Terlemezyan, Department of 

Painting between 1999 and 2001. He graduated from Yerevan State Academy of Fine Arts, Department 

of Painting in 2007 and received a PH.D. in Art History in 2010. Since 2010 he is a lecturer of Yerevan 

State Academy of fine Arts. He is a member of the Artist’s Union of the Republic of Armenia since 2007. 

He is awarded “Laureate of State Prize of the President of Republic of Armenia” in 2006 and “Laureate 

of Ara Abrahamyan’s Prize” in 2011. He lives and works in Yerevan, Armenia.

Arthur Hovhannisian
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Arthur Hovhannisian
My Mother’s Portrait / Annemin Portresi, 2006

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
190x97 cm
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