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The world is changing at a great pace! Today, the effects of technology are penetrating our lives more 
than ever before, taking hold of us with newly instruments each day, expanding their influence in our 
daily lives. Young and old alike, everyone seems to be convinced that it is not possible to live without our 
smartphones, laptops or tablet computers. Because of our newly found connection with tech gadgets, we 
have grown more individualistic and isolated, communicating only through these media, pronouncing how 
we feel to our circle, even the world, through these gadgets. Whether we’re happy, sad, wronged, anxious, 
defiant or even crying out for help; even when sharing our little secrets and ravings we are not hesitant to 
turn to our gadgets, divulging ourselves to anyone whether they are related or not. At this point of history, 
we all have numerous “stories” to tell about, with no fewer words to share. According to the academics 
who have been working on this issue, we are moving past the “information age”, towards “reputation age”. 
We are in an era where whoever has the most followers, whoever asserted their dominance through their 
narratives are applauded, even considered experts no matter their past achievements or success.

In such an atmosphere, the artists themselves have a lot to talk about, a lot of stories to tell. These are 
visual stories: dreams, hopes and epic narratives rich in irony and humour, from the sweetest to most cruel, 
exposing the stark truth; visual stories of melancholy that we somehow come across, stories that even 
provide us with a sanctuary, a perfect get-away from time to time…

Galeri 77 is putting together a very special exhibition which is compiled from all these “bitter sweet stories” 
for this year’s Contemporary Istanbul. This collection, the works in which are predominantly expressionist, 
neo-pop, neo-surreal and contemporary; is confronting us with the fact that we are all in similar moods 
and thoughts, through the individual stories created by the conditions of the rapidly changing world of 
today. Another purpose of the exhibition is to make us stop for a moment and catch our breath in all the 
commotion of life, appreciate the good things happening around us by means of energy created by visual 
narrative.

With its exclusive exhibition, Galeri 77 showcases the works of Ara Alekian, Gurgen Babayan, Vahram 
Davtian, Sedat Girgin, Vav Hakobyan, İlhan Koman, Rafael Megall, Daron Mouradian, Mikayel Ohanjanyan, 
Armén Rotch and Tigran Tsitoghdzyan.

New Artists and Their Brand New Stories

Reanimating metal through the power of passion, love, talent and fantasy, Ara Alekian’s sculptures are 
composed by animal figures made from scraps and some objects from daily life. For the artist, there 
is nothing that can be described as collateral or insignificant. He is a master who chooses the hardest, 
therefore the riskiest path in every work. Alekian’s works are natural and dynamic as well as fresh and 
filled with clarity. Staggeringly original and abnormally oversized, his sculpture “Camera” can be seen in the 
exhibition, providing the audience with an experience of being directly in front of a big camera, highlighting 
our daily lives under constant surveillance.

A figurative artist, Gurgen Babayan is focusing on basic instincts and emotions of daily life, analyzing the 
interesting aspects in their creation and trying to find by means of visual forms the reflections of humanity’s 
self-essence. Believing this visual language to be self sufficient and not needing any further verbal 
explanation, the important thing for Babayan is the ingenuity in relaying this visual form. Although the artist 
is clearly influenced by classic arts, especially the painting traditions of Northern Renaissance, he strives to 
create a personal art style and a pictorial language of his own.

Debuting before the Turkish audience, Babayan focuses on Christian mythology and their possible 
daily occurrences by creating a visual story in his three works in the exhibition (“Conflict”, “Stigmata” and 
“Sanctuary”). Painted in a “primitively-naturalistic” manner and elaborated with rigor; the figures, gestures, 
dullish and static compositions which create the work itself are colored and illuminated in due form. These 
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elaborated surfaces of paintings serve to create an air of mystery for the scene, while simultaneously 
invoking a feeling that “there is something from dreams in the atmosphere” …

As for Vahram Davtian, he invites us to his fantasy world which he comprises beyond time and place by using 
spaces that defy the laws of gravity and characters that seem weightless. The artist sees life as a theater 
stage where each of us perform our roles and relays with elaboration the stories he creates this way. In his 
works, he presents his characters dressed in spectacular and elaborate carnival costumes embellished 
with fantastic accessories within a multi-layered atmosphere where the time slows down and the space 
becomes vague. This multi-layered view which can only be found in the old masters’ works also provide a 
three-dimensional look thanks to the depth and exceptional stratification of the colors.

The rising star Sedat Girgin has gained a following from Turkish art enthusiasts in recent years. Despite 
his relatively young age, he has illustrated more than 100 books for various publishers and worked for 
magazines and creative agencies as a freelance illustrator. After his first solo show “Hayretler Sirki (The 
Circus of Wonders)” in 2013 he opened his second personal exhibition “Keçilerle Kaçarken (While Going 
Nuts)” in Galeri 77 in 2017. Treating his characters in a unique, playful but also bittersweet reality by creating 
an original world; the artist describes his tone as snippy but sincere. Girgin is an artist who likes to make a 
point of drawing as he feels like, who loves playing around with forms and who believes that he can relay 
more directly the emotions by deforming the figures he draws as much as he can. Just like a rough sea 
reviving a much stronger and tougher feeling than a calm one.

Vav Hakobyan is a modern artist who will be debuting in Turkey and is sure to create an air of hype and 
appreciation amongst the Turkish audience. He is an artist who, since 2017, decided to completely change 
his work style and approach to painting in a radical move, dismissing or downright refusing any dogmas that 
are limiting his imaginative freedom. Hakobyan is an artist who rediscovered himself by eluding any basic 
concept of painting such as balanced composition, symmetry, light position, prospect, history and even 
balance of saturation; creating new forms and figures that don’t have any past or a future, that don’t exist 
in reality and have no history. These new forms, figures and compositions are discovered and seen moving 
on the canvas or outside of it independently, depending on moment’s influence. What’s important for 
the artist now is the change of forms, the transformation of figures, the unpainted spaces on the canvas, 
incompatible diversity, and the extremeness of contrasts…

İlhan Koman, who is already very familiar amongst the Turkish art enthusiasts, is one of the very few artists in 
the world that carries with himself the universal qualities of both time and space. Since his years in university 
he has carefully examined various art movements and adopted a geometrical – abstract understanding. 
During 1963-64, he has created several works that are expressionist – abstract. After 1965, he has gained a 
lyrical-abstract point of view, while creating experimental works on geometrical figures at the beginning of 
70s. Along with his wholly geometrical-abstract sculptures, he has also given life to a series of sculptures he 
called “Infinite”, which consist of several figurative and geometrical forms that are arranged spirally, creating 
a dynamic construct. In the 80s, he has created another series of work reminiscent of goddess of victory, 
Nike, by screwing several metal bars together.

He is particularly known for his reliefs in Anıtkabir, the sculpture “The Mediterranean”, and his numerous 
bronze and iron constructs. Relying on research of innovative use of materials and methods, several 
artworks of him can be seen in important museums and collections such as Moderna Museet (Stockholm), 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (Paris), Museo J. Battle (Montevideo), Museum of Modern Art/
MoMA (New York), State Museum of Painting and Sculpture (Istanbul), Palais des beaux-arts de Bruxelles 
(Brussels), Seattle Art Museum (Seattle), Santralistanbul (İstanbul), and Boğaziçi University North Campus 
(Istanbul).
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Another one of the artists who will be debuting before the Turkish audience, Rafael Megall focuses on the 
complex relationship between men and nature in his captivating, large scaled paintings. Seeing the human 
and the nature as mirror images of one another, Megall considers this relationship as complimentary, as 
opposed to mutually menacing. Exhibited in 57. Biennale di Venezia at a relatively young age, one of the 
main themes in his work is the placement of elegant but aggressive panthers in a colorful and blossoming 
nature. The artist highlights the danger caused by the aggressiveness lying underneath the beauty of the 
feline in its natural habitat. The name of the exhibition, “The Panthers in My Blossoming Garden”, further 
emphasizes the constant presence of danger for man, even when he feels safe within the boundaries of 
his environment. Yet, it also represents the danger animals face because of men. Megall, therefore, turns 
the panther into a metaphor of the threat that can hide behind an image of beauty, while using lush nature 
as an allusion to lost paradises.

As part of the exhibition, the well-loved artist Daron Mouradian, who has generated a big interest over 
the years with his fantastical, vivacious figures and saturated colors and debuted in Turkey with a personal 
exhibition presented by Prof. Hasan Bülent Kahraman in March 2018, once again takes us in a journey in 
his imagination with his new body of work. Daron Mouradian transforms his interest in mechanics to self-
invented tools of travel. By animating every single detail on the canvas, he represents an illusion laden with 
irony and humor, appealing to our imagination; thus enabling the reoccurrence of forgotten dreams in our 
consciousness. While the colors he uses reanimate the times of fairy tales, he is introducing us to another 
face of contemporary art with absurd stories filled with irony and criticism. The artist’s ability to resemble 
some sort of a conscient wizard is clearly apparent.

Mikayel Ohanjanyan is a modern sculptor who has participated in numerous national and international 
exhibitions during the course of his career, including 12th Venice Biennale of Architecture and 54th and 56th 
Biennale di Venezia. His work “Diario” was selected for the Frieze Sculpture Park 2016, exhibited at Regent’s 
Park in London and subsequently chosen for the prestigious Yorkshire Sculpture Park. He lives in Florence, 
where he works for one of the best galleries in Italy. In 2017, two works by Ohanjanyan were chosen for the 
FIAC – On Site project, exhibited in front of Petit Palais in Paris, France.

In his sculptures, Ohanjanyan analyses and visualizes the forces and relationships that are imminent in the 
individual and in the society transforming fragments of chaos into constructions of momentary equilibrium. 
All these forces are often characterized by contradictory tensions and are in continuous mutability. In the 
body of work of the artist who continuously questions the acquired rules in order to create new ones 
concerning concept and matter with the aid of historical, artistic and philosophical memory, all the while 
doing all this with an abstract sensibility and infinite poetry; one can see the realization of a delicate 
equilibrium capable of challenging set rules of physics and visions.

The most well-known of Armén Rotch’s works are the collages and installations he makes with simple, 
even minimalistic patterns using tea bags. Here, the artist uses the tea bags as both leitmotiv (subject) and 
main technical material (object) which forms his art. Taking these most simple and common materials and 
using them to create sensory and multi-layered works that are pure in beauty, Rotch displays a body of 
work which almost appears to have humility and modesty, unlike the sense of smugness we often get in 
contemporary art scene. Once seen as a luxurious item and traded internationally, the tea has a historical 
prominence – but in Rotch’s eyes these tea bags that we use very often in our daily lives exemplify the 
very breath and the existence of human beings. Every breath and life drawn together are actually used to 
relay the stories of the polyphony within us and the harmony therein. Owing to his usage of this special 
material, the influence of Arte Povera could be felt, which is an Italian art movement, modest and bereft of 
any vanity; in which the artists use only the most simple and common materials.

The last artist of the selection, whose paper works will be exhibited along with oil on canvas works with 
which he garnered a lot of attention over the last years, and whose fame is growing apace each year, is 
Tigran Tsitoghdzyan, one of the “New Old Masters”. The artist’s big, bold portraits are confrontationally 
large, and black and white just like the negative of a photograph: the colors of life enigmatically erased 
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from them as though in a melancholy underworld. In his “Mirrors” series, Tsitoghdzyan focuses on the 
modern esprit of individualism in the age of “selfies” culture. From this point of view, it is evident that 
internet changed our need to be seen and the control we had about that image. Tsitoghdzyan begins his 
portraits with a photograph - today taking the place of the preparatory drawing—and ends with a portrait 
that however photograph-like has the nuanced touches of a refined painting. Carefully constructed of tonal 
shadows, his portraits have the emotional subtlety that an everyday photograph lacks. Tigran’s portraits 
lend themselves to reflection and invite lingering contemplation, as 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, and are about the impossibility of hiding our identity today if we 
accept the ubiquitous power and rules of social media, with no filters capable to control our posts.
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Dünya büyük bir hızla değişiyor! Günümüzde teknoloji artık hiç olmadığı kadar hayatlarımıza nüfuz 
etmeye ve her geçen gün yepyeni enstrümanlarla bizi ele geçirerek günlük yaşamlarımızdaki etki alanını 
genişletmeye son sürat devam ediyor. Yediden yetmişe hemen hemen hepimiz cep telefonlarımız, taşınabilir 
bilgisayarlarımız veya tabletlerimiz olmadan yaşamın mümkün olamayacağına ikna olduk. Bu teknolojik 
oyuncaklarla kurduğumuz bağ sebebiyle gün geçtikçe daha da bireyselleşip yalnızlaşarak tüm ilişkilerimizi 
bu teknolojiler üzerinden yürütmeye, hissettiklerimizi çevremize ve hatta tüm dünyaya bu cihazlar aracılığıyla 
duyurmaya başladık. Mutlu olduğumuz anlardan kederli zamanlarımıza, uğradığımız haksızlıklardan derin 
kaygılarımıza, üzüntü hissettiğimiz konulardan başkaldırdığımız veya yardım dilendiğimiz çaresiz anlarımıza 
ve hatta başımızdan geçen en olmadık çılgınlıklardan küçük sırlarımıza kadar her şeyi fütursuzca paylaşır, 
kendimizi hiç olmadığı kadar ilgili ilgisiz geniş kitlelere deşifre eder olduk. Geldiğimiz noktada artık hepimizin 
söyleyecek bolca sözü, bireysel olarak anlatacağı, paylaşacağı türlü türlü “hikayeleri” mevcut. İnsan ve 
toplum bilimleri üzerine faaliyet gösteren akademisyenlerin tartıştığı üzere “bilgi çağı (information age)” 
yerini “şöhret çağı (reputation age)”na bırakmakta. Artık geçmişine veya başarılarına bakılmaksızın en çok 
takip edilenlerin, anlatılarıyla en fazla hakimiyet alanı yaratmış olanların alkışlandığı ve hatta söz sahibi 
olduğu bir çağdayız.

Böylesi bir atmosferde sanatçıların da söyleyeceği / anlatacağı bolca hikâyesi bulunmakta. İroni ve mizahla 
çeşnilendirilerek rüyalar, hayaller, umutlar ve masalsı anlatımlarla harmanlanmış en tatlısından, çıplak gerçeği 
adeta yüzümüze vuran en sert ve acıtanına kadar türlü yollarla karşımıza çıkan ve hatta kimi zaman bizlere 
güvenilir bir liman sunarak şahane kaçış alanları yaratan melankolik görsel hikâyeler bunlar… 

İşte, Galeri 77 bu seneki Contemporary İstanbul fuarı için hepimizin peşine düştüğü bu “acı tatlı hikayeler”den 
derlediği çok özel bir sergi sunuyor. Ağırlıklı olarak dışavurumcu, neo-sürreel, neo-pop, soyut ve çağdaş 
eserlerin sergileneceği seçki; günümüz dünyasının değişen şartlarının yarattığı bu yeni bireysel hikâyeler 
üzerinden aslında hepimizin benzer duygu durumları içinde olduğumuz gerçeğiyle bizleri yüzleştiriyor. 
Serginin bir diğer amacı da izleyiciyi hayatın hızla akıp geçen keşmekeşi içinde durup bir soluk alarak 
düşünmeye ve görsel ifadenin ruhu okşayan gücü sayesinde çevremizde olanların güzel yanlarını keşfederek 
onlardan tat alma imkânı yaratabilmek!

Galeri 77, fuara özel bu sergisinde Ara Alekian, Gurgen Babayan, Vahram Davtian, Sedat Girgin, Vav Hakobyan, 
İlhan Koman, Rafael Megall, Daron Mouradian, Mikayel Ohanjanyan, Armén Rotch ve Tigran Tsitoghdzyan’ın 
eserlerine yer veriyor.

Yeni Sanatçılar ve Yepyeni Hikâyeleri

Tutku, aşk, yetenek ve fantezinin gücüyle metali canlandıran Ara Alekian’ın heykelleri, hurda parçaların 
mükemmel şekilde bir araya getirildiği hayvan figürleri ve günlük hayatlarımızdaki objelerden oluşuyor. 
Sanatçı için sanatta ikincil ya da önemsiz hiçbir şey yok. O, her çalışmasında en zoru ve bu nedenle en riskli 
yolu seçen bir usta. Alekian’ın çalışmaları, doğal ve dinamik olduğu kadar tazelik ve netlikle de dolu. Şaşırtıcı 
orijinalliği ve olağan dışı ebatlarıyla çok güçlü bir etki yaratan “Kamera (Camera)” heykeliyle sergide yer 
alan Alekian, sürekli izlenerek kayıt altına alınan gündelik yaşamlarımıza dikkat çekerken, kadrajı doğrudan 
üzerimize çevrilmiş büyük bir kameranın karşısında neler hissedebileceğimize dair bizlere güzel bir deneyim 
sunmakta.

Figüratif bir sanatçı olan Gurgen Babayan, kompozisyonlarını yaratırken insanın en temel dürtülerini 
ve günlük hayata dair duygularını baz alıyor ve bunların oluşumundaki ilgi çekici yönleri analiz ederek 
insanoğlunun özüne dair yansımaları görsel formlar aracılığı ile bulmaya çalışıyor. Bu görsel dilin kendi 
kendine yettiğine ve herhangi bir sözlü izaha muhtaç olmadığına içtenlikle inanan Babayan için asıl önemli 
olan; bu görsel formun aktarımındaki ustalık. Sanatçı, klasik sanattan, özellikle de Kuzey Rönesansı’nın 
resimsel geleneklerinden ilham almasına karşın yaratım sürecinde kendine dair bir sanat tarzı oluşturmaya 
ve resimsel bir dil geliştirmeye çalışıyor.

Acısıyla Tatlısıyla Hepimizin Hikayeleri!
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Eserleri bu sene ilk defa Türk sanatseverlerin beğenisine sunulacak Babayan, sergide yer alan üç eserinde 
(“Çatışma”, “Stigmata” ve “Sığınak”) Hristiyan mitolojilerini odağına alıyor ve bunların günlük hayatta nasıl 
tecelli edebileceği üzerine bizlere görsel bir hikâye sunuyor. Biçimsel olarak bu hikâyelerin “ilkel-natüralist” 
tarzda resmedilerek büyük bir titizlikle detaylandırıldığı, eserleri meydana getiren figürlerin, jestlerin, donuk 
ve statik kompozisyonların usulüne uygun bir şekilde renklendirilip ışıklandırıldığı görülüyor. Resimlerin bu 
ayrıntılı yüzeyleri tüm sahneyi gizemli kılıyor ve aynı zamanda havada “rüyalardan çıkıp gelen bir şeyler var” 
hissi uyandırıyor.

Vahram Davtian ise yerçekimi kanunlarını alt üst eden mekânları ve sanki ağırlıksızmış gibi görünen 
karakterleriyle bizleri, zamanın ve mekânın ötesinde oluşturduğu kendi hayal dünyasına sokuyor. Sanatçı, 
insan yaşamını her birimizin üzerimize düşen rolü ifa ettiğimiz bir tiyatro sahnesi gibi görüyor ve bu yolla 
oluşturduğu hikâyelerini büyük bir titizlikle bizlere aktarıyor. Eserlerinde fantastik aksesuvarlar ile özenle 
hazırlanmış görkemli karnaval kostümleri içindeki karakterlerini, zamanın yavaşladığı ve mekânın belirsizleştiği 
çok katmanlı bir atmosfer içinde bizlere sunuyor. Ancak eski ustaların eserlerinde bulabileceğimiz bu 
çok katmanlılık, aynı zamanda renklerin derinliği ve en üst düzeyde kademelendirilmesiyle eserlerinin üç 
boyutluymuş gibi görünmesini sağlıyor.

Sedat Girgin, Türk sanatseverlerin severek takip ettiği yıldızı parlayan bir isim. Genç yaşına rağmen birçok 
yayınevi adına 100’e yakın kitap resimleyen, dergi ve ajanslarda serbest illüstratör olarak çalışan sanatçı, ilk 
kişisel sergisi “Hayretler Sirki”ni 2013’te, Galeri 77’de gerçekleşen ikinci kişisel sergisi “Keçilerle Kaçarken”i ise 
2017 yılında açtı. Eserlerinde, kendine has bir dünya yaratarak karakterlerini kendine özgü, oynak ve aynı 
zamanda hafif buruk bir gerçeklik içinde işleyen sanatçı, tarzını biraz sivri ama samimi olarak nitelendiriyor. 
Girgin, içinden geldiği gibi çizmeye özen gösteren, formlarla oynamayı seven ve çizdiği figürleri alabildiğine 
deforme ederek bunun duyguyu daha doğrudan anlattığını düşünen bir sanatçı. Tıpkı durgun deniz yerine 
dalgalı denizlerin çok daha sert ve güçlü bir his uyandırması gibi.

Vav Hakobyan, bu sene eserleri ilk defa Türkiye’de sergilenecek ve yepyeni “neo-pop art” tarzıyla Türk 
sanatseverlerin büyük beğenisini toplayacağını şimdiden belli eden çağdaş bir sanatçı. 2017’den beri çalışma 
tarzı ve resme yaklaşımını radikal bir hareketle tamamen değiştirerek bunca yıldır takip ettiği kompozisyon 
inşa tarzını reddetmeye karar vermiş, imgesel olarak özgürlüğünü kısıtlayan tüm dogmaları resimlerinden 
tamamen çıkarmaya veya ciddiye almamaya başlamış bir sanatçı. Dengeli bir kompozisyon yaratma, simetri, 
ışık pozisyonu, görünüş ve hatta renk dengesi gibi resmin temel ögelerinden kendini sıyırarak geçmişi ya da 
geleceği olmayan ve hatta gerçekte bile var olmayan, herhangi bir hikâyesi bulunmayan yeni formlar ve yeni 
figürler yaratma sürecine geçiş yaparak adeta kendini yeniden keşfeden bir sanatçı Hakobyan. Bu yeni form, 
figür ve kompozisyonlar artık tuval üzerinde ya da dışında bağımsız bir halde gezinirken keşfediliyorlar ve o 
anın etkisine göre şekilleniyorlar. Sanatçı için önemli olan artık bu formların değişimleri; figürlerin dönüşümü, 
tuvaldeki boyanmamış alanlar, uyumsuz çeşitlilik ve kontrastların aşırılıkları…

Türk sanatseverlerin çok yakından tanıdığı İlhan Koman, hem zaman hem de mekânsal bağlamda günümüzün 
evrensel niteliklerini taşıyan az sayıdaki dünya sanatçılarından biridir. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli 
sanat akımlarını yakından inceleyerek geometrik-soyut anlayışı benimsemiş, 1963-64 yıllarında dışavurumcu-
soyut çalışmalar üretmiştir. 1965’ten sonra ise yapıtlarında lirik-soyut bir anlatım görülmeye başlamış ve 
1970’lerin başında, geometrik biçimler üzerinde deneysel çalışmalar yapmıştır. Tümüyle geometrik-soyut 
heykellerin yanı sıra figüratif ve geometrik biçimlerin bir bileşimi olan “Sonsuz” adlı bir dizi heykel çalışması 
gerçekleştirerek bu yapıtlarında sarmal bir düzenleme ile dinamik bir kurgu oluşturmuştur. 1980’de metal 
çubukları birbirlerine vidalayarak, antik Nike (Zafer Tanrıçası) heykellerini anımsatan bir dizi anıtsal heykel 
yapmıştır.

Türkiye’de özellikle Anıtkabir Rölyefleri, Akdeniz Heykeli, çeşitli bronz ve demir yapıtlarıyla tanınır. Yenilikçi 
malzeme ve yöntemin araştırılmasına dayanan yapıtlarından bazıları, Moderna Museet (Stockholm), Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris (Paris), Museo J. Battle (Montevideo), Museum of Modern Art/MoMA 
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(New York), Devlet Resim ve Heykel Müzesi (İstanbul), Palais des beaux-arts de Bruxelles (Brüksel), Seattle 
Art Museum (Seattle), Santralistanbul (İstanbul), Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü (İstanbul) gibi önemli 
müze ve kurumların koleksiyonlarında bulunmaktadır.

Yine bu sene ilk defa Türk sanatseverlerle buluşacak bir diğer sanatçı Rafael Megall, karşısında adeta 
büyülendiğimiz büyük boyutlu eserlerinde insan ve doğa arasındaki kompleks ilişkiye odaklanıyor. İnsan 
ve doğayı birbirinin birebir yansıması olarak gören Megall, bu ilişkiyi üzeri örtülü karşılıklı bir tehdit durumu 
olmanın aksine birbirinin tamamlayıcısı şeklinde görmektedir. Genç yaşına rağmen eserleri 57. Venedik Sanat 
Bienali’nde yer alan sanatçının eserlerinin ana temalarından biri, zarif olduğu kadar saldırgan panterlerin 
rengârenk ve çiçekler açan bir doğa ortamında yer alması. Sanatçı bu kedigilin (panter) doğal ortamındayken 
takındığı tüm o güzelliğin arkasında yatan saldırganlığının yarattığı tehlikenin altını çiziyor. Serginin ismi de 
olan “Çiçekler Açan Bahçemdeki Panterler”, her ne kadar kendi çevrelerinin sınırlarında güvende hissediyor 
olsalar dahi, insanlar için daimî bir tehlikenin varlığını vurguluyor. Ancak, bu aynı zamanda hayvanların da 
insanlar karşısında tehlikede olduklarını temsil ediyor. Böylece, Megall bereketli doğayı kayıp cennetle 
anıştırarak, panteri güzelliğin arkasında gizlenen bir tehdit metaforu haline getiriyor.

Sergi kapsamında; geçtiğimiz yıllarda da fantastik neşeli figürleri, canlı renkleri ve masalsı anlatımı ile çok 
sevilen ve açılışı Mart 2018’de Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde gerçekleştirilen Türkiye’deki 
ilk kişisel sergisiyle büyük ilgi gören Daron Mouradian, yepyeni eserleriyle yine bizleri hayal dünyasında 
bir gezintiye çıkarıyor. Sanatçı, mekaniğe duyduğu merakını, yine kendi icat ettiği seyahat araçlarına 
dönüştürüyor, tuvaldeki her ayrıntıyı animasyona çevirerek tutku, ironi ve mizah dolu bir illüzyon sunarak 
hayal gücümüze sesleniyor; unutulmuş rüyaların, bilincimizde tekrar ortaya çıkmasını sağlıyor. Kullandığı 
renkler, masallardaki dönemleri yeniden canlandırırken, eleştiri yüklü absürt hikayeleri ve yarattığı durumlarla 
adeta bizleri çağdaş sanatın öteki yüzüyle tanıştırıyor. Sanatçının, bilinçli bir büyücü olmadaki yeteneği 
kesinlikle fark ediliyor.

Mikayel Ohanjanyan, sanat kariyeri boyunca çeşitli ulusal ve uluslararası sergilere katılmış, eserleri 12. 
Venedik Mimarlık Bienali, 54 ve 56. Venedik Sanat Bienalleri’nde yer alarak, “Diario” isimli eseri 2016 Frieze 
Heykel Parkı’na seçilerek Londra’daki Regent’s Park’ta sergilenmiş, Floransa, İtalya’nın en iyi galerilerinden 
biriyle çalışmakta olan çağdaş bir heykeltıraş. Sonrasında aynı işi (“Diario”) prestijli Yorkshire Heykel Parkı’na 
seçilirken 2017 yılında Ohanjanyan’ın iki işi FIAC-On Site projesi Paris, Fransa’daki Petit Palais’nin girişinde 
sergilenmiştir.

Ohanjanyan heykellerinde, kaos parçalarını anlık bir denge yapısına dönüştüren birey ve toplumdaki 
olası güçler ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini analiz ederek görselleştiriyor. Tüm bu güçler sık sık tezatlı 
gerilimlerle karakterize ediliyor ve sürekli bir değişkenlik hali içindeler. Tarihi, sanatsal ve felsefi belleğin 
yardımıyla, kavram ve maddeyle ilintili yeni kurallar yaratmak için edinsel tüm kurallara karşı çıkan, tüm 
bunları soyut bir anlayış ve sonsuz bir şiirsellikle gerçekleştiren sanatçının eserlerinde, katı fizik kurallarına ve 
doğal görünümlere meydan okuyabilecek hassas bir denge unsuru bulunuyor.

Armén Rotch’un en bilinen çalışmaları, çay poşetlerinden büyük bir yaratıcılıkla dönüştürerek basit ve hatta 
neredeyse minimal desenlerle oluşturduğu kolaj ve enstalasyonlarıdır. Sanatçı, burada çay poşetlerini 
hem ana motif (özne) hem de sanatını oluşturan temel teknik malzeme (nesne) olarak kullanıyor. Rotch’un 
bu sıradan ve gündelik malzemeleri yeni bir amaç uğruna bir araya getirerek yeniden oluşturduğu duru 
güzellikteki duyusal ve çok katmanlı çarpıcı eserleri, çağdaş sanatta çok sık görülen kendini beğenmişliğin 
aksine bir tevazu ve hatta alçakgönüllülük hissi veriyor. Bir zamanların lüks bir ürünü olarak görülerek kıtalar 
arası ticareti yapılan çayın tarihi öneminin yanı sıra Rotch için hemen her kültürde önemli bir yer tutan 
ve gündelik hayatlarımızda sıklıkla kullandığımız bu çay poşetleri, insan hayatı/nefesi ve yaşamlarını temsil 
ediyor. Bir araya gelen bu her bir nefes ve yaşam aslında toplum olarak içimizdeki çok sesliliğin hikâyelerini 
ve ahengini bizlere aktarıyor. Ayrıca, eserlerinde kullandığı bu özel malzeme sebebiyle sanatın en mütevazı 
ve zenginlikten yoksun sıradan ve gündelik materyallerle yapıldığı İtalyan Arte Povera akımının etkileri de 
hissedilebilir.
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Serginin son sanatçısı geçen senelerde gördüğü büyük ilgi sonrası bu sene yine tuval üzeri yağlıboya eserlerinin 
yanı sıra kâğıt işlerinin de sergileneceği, uluslararası ünü her geçen yıl katlanarak artan “Yeni Eski Ustalar”dan 
Tigran Tsitoghdzyan. Sanatçının büyük ve çarpıcı portreleri, izleyiciyi 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 da 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.
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Ara Alekian

Biography:
Born in 1959 Vedi, Armenia

Ara Alekian was born in Vedi, Armenia 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.

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. What 
interests his way of style is natural as sound.

Reanimating metal through the power of passion, love, talent and fantasy, Ara Alekian’s sculptures are composed by 
animal figures made from scraps and some objects from daily life. For the artist, there is nothing that can be described 
as collateral or insignificant. He is a master who chooses the hardest, therefore the riskiest path in every work. 
Alekian’s works are natural and dynamic as well as fresh and filled with clarity. Staggeringly original and abnormally 
oversized, his sculpture “Camera” can be seen in the exhibition, providing the audience with an experience of being 
directly in front of a big camera, highlighting our daily lives under constant surveillance.

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. 

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.

Tutku, aşk, yetenek ve fantezinin gücüyle metali canlandıran Ara Alekian’ın heykelleri, hurda parçaların mükemmel 
şekilde bir araya getirildiği hayvan figürleri ve günlük hayatlarımızdaki objelerden oluşuyor. Sanatçı için sanatta 
ikincil ya da önemsiz hiçbir şey yok. O, her çalışmasında en zoru ve bu nedenle en riskli yolu seçen bir usta. 
Alekian’ın çalışmaları, doğal ve dinamik olduğu kadar tazelik ve netlikle de dolu. Şaşırtıcı orijinalliği ve olağan dışı 
ebatlarıyla çok güçlü bir etki yaratan “Kamera (Camera)” heykeliyle sergide yer alan Alekian, sürekli izlenerek kayıt 
altına alınan gündelik yaşamlarımıza dikkat çekerken, kadrajı doğrudan üzerimize çevrilmiş büyük bir kameranın 
karşısında neler hissedebileceğimize dair bizlere güzel bir deneyim sunmakta.
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Ara Alekian
Camera / Kamera, 2018

Metal, 173x78x100 cm

(Detail / Detay)
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Biography:
Born in 1984, Yerevan, Armenia

Gurgen Babayan was born in Yerevan, Armenia. Between 2002-2008 he educated at The Yerevan State Academy of 
Fine Arts, Department of Painting. His first solo exhibition “The Realist” took place in Moscow Artists’ Union (Russia) 
in 2017.

A figurative artist, Gurgen Babayan is focusing on basic instincts and emotions of daily life, analyzing the interesting 
aspects in their creation and trying to find by means of visual forms the reflections of humanity’s self-essence. 
Believing this visual language to be self sufficient and not needing any further verbal explanation, the important 
thing for Babayan is the ingenuity in relaying this visual form. Although the artist is clearly influenced by classic arts, 
especially the painting traditions of Northern Renaissance, he strives to create a personal art style and a pictorial 
language of his own.

Debuting before the Turkish audience, Babayan focuses on Christian mythology and their possible daily occurrences 
by creating a visual story in his three works in the exhibition (“Conflict”, “Stigmata” and “Sanctuary”). Painted in a 
“primitively-naturalistic” manner and elaborated with rigor; the figures, gestures, dullish and static compositions 
which create the work itself are colored and illuminated in due form. These elaborated surfaces of paintings serve to 
create an air of mystery for the scene, while simultaneously invoking a feeling that “there is something from dreams 
in the atmosphere” …

Biyografi:
1984 Erivan, Ermenistan’da doğdu

Gurgen Babayan Erivan, Ermenistan’da doğdu. 2002-2008 yılları arasında Erivan Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi, Resim Bölümü eğitimi aldı. İlk kişisel sergisini (“The Realist/Gerçekçi”) 2017 yılında Moskova Sanatçılar 
Birliği, Rusya’da gerçekleştirdi.

Figüratif bir sanatçı olan Gurgen Babayan, kompozisyonlarını yaratırken insanın en temel dürtülerini ve günlük 
hayata dair duygularını baz alıyor ve bunların oluşumundaki ilgi çekici yönleri analiz ederek insanoğlunun özüne 
dair yansımaları görsel formlar aracılığı ile bulmaya çalışıyor. Bu görsel dilin kendi kendine yettiğine ve herhangi bir 
sözlü izaha muhtaç olmadığına içtenlikle inanan Babayan için asıl önemli olan; bu görsel formun aktarımındaki 
ustalık. Sanatçı, klasik sanattan, özellikle de Kuzey Rönesansı’nın resimsel geleneklerinden ilham almasına karşın 
yaratım sürecinde kendine dair bir sanat tarzı oluşturmaya ve resimsel bir dil geliştirmeye çalışıyor.

Eserleri bu sene ilk defa Türk sanatseverlerin beğenisine sunulacak Babayan, sergide yer alan üç eserinde 
(“Çatışma”, “Stigmata” ve “Sığınak”) Hristiyan mitolojilerini odağına alıyor ve bunların günlük hayatta nasıl tecelli 
edebileceği üzerine bizlere görsel bir hikâye sunuyor. Biçimsel olarak bu hikâyelerin “ilkel-natüralist” tarzda 
resmedilerek büyük bir titizlikle detaylandırıldığı, eserleri meydana getiren figürlerin, jestlerin, donuk ve statik 
kompozisyonların usulüne uygun bir şekilde renklendirilip ışıklandırıldığı görülüyor. Resimlerin bu ayrıntılı yüzeyleri 
tüm sahneyi gizemli kılıyor ve aynı zamanda havada “rüyalardan çıkıp gelen bir şeyler var” hissi uyandırıyor.

Gurgen Babayan
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Gurgen Babayan
Conflict / Çatışma, 2017

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
130x100 cm
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Gurgen Babayan

Gurgen Babayan
Stigmata / Stigmata, 2017
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
85x70 cm
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Gurgen Babayan
Sanctuary / Sığınak, 2018

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
85x70 cm
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Vahram Davtian

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.

The artist sees life as a theater stage where each of us perform our roles and relays with elaboration the stories he 
creates this way. In his works, he presents his characters dressed in spectacular and elaborate carnival costumes 
embellished with fantastic accessories within a multi-layered atmosphere where the time slows down and the space 
becomes vague.

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, insan yaşamını her birimizin üzerimize düşen rolü ifa ettiğimiz bir tiyatro sahnesi gibi görüyor ve bu yolla 
oluşturduğu hikâyelerini büyük bir titizlikle bizlere aktarıyor. Eserlerinde fantastik aksesuvarlar ile özenle hazırlanmış 
görkemli karnaval kostümleri içindeki karakterlerini, zamanın yavaşladığı ve mekânın belirsizleştiği çok katmanlı bir 
atmosfer içinde bizlere sunuyor.

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.
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Vahram Davtian
Silent Concert / Sessiz Konser, 2018

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
130x150 cm

Vahram Davtian
The Stage / Sahne, 2018

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
90x145 cm
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Sedat Girgin

Biography:
Born in 1985, Istanbul, Turkey

Sedat Girgin graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Industrial Design. He has illustrated 
more than 100 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.

Treating his characters in a unique, playful but also bittersweet reality by creating an original world; the artist describes 
his tone as snippy but sincere. Girgin is an artist who likes to make a point of drawing as he feels like, who loves 
playing around with forms and who believes that he can relay more directly the emotions by deforming the figures 
he draws as much as he can. Just like a rough sea reviving a much stronger and tougher feeling than a calm one.

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 100’e yakın 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 ve çalışmalarını devam ettiriyor.

Eserlerinde, kendine has bir dünya yaratarak karakterlerini kendine özgü, oynak ve aynı zamanda hafif buruk 
bir gerçeklik içinde işleyen sanatçı, tarzını biraz sivri ama samimi olarak nitelendiriyor. Girgin, içinden geldiği gibi 
çizmeye özen gösteren, formlarla oynamayı seven ve çizdiği figürleri alabildiğine deforme ederek bunun duyguyu 
daha doğrudan anlattığı düşüncesinde olan bir sanatçı. Tıpkı durgun deniz yerine dalgalı denizlerin çok daha 
sert ve güçlü bir his uyandırması gibi.
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Sedat Girgin
Woman in Red / Kırmızılı Kadın, 2018

Acrylic on canvas / Tuval üzerine akrilik
90x140 cm
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Sedat Girgin

Sedat Girgin
Golden Bird / Altın Kuş, 2018
Acrylic on canvas / Tuval üzerine akrilik
90x70 cm
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Sedat Girgin
Golden Feather / Altın Tüy, 2018

Acrylic on canvas / Tuval üzerine akrilik
90x70 cm
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Vav Hakobyan

Biography:
Born in 1987, Yerevan, Armenia

Vav Hakobyan was born in 1987, in Yerevan. Between 2000 and 2002 he took part in many sculpturing symposiums 
along with famous Armenian sculptors. In 2002, Hakobyan was accepted to the Panos Terlemezyan Art College, 
Faculty of Fine Arts in Yerevan, Armenia. In 2009 he got accepted to the Yerevan State Academy of Fine Arts. During 
his studies at the Academy, Hakobyan participated in several group exhibitions, as well as organizing a personal 
exhibition. He graduated from the university in 2013 with an honorary degree granted by Edward Isabekyan.

Vav Hakobyan is a modern artist who will be debuting in Turkey and is sure to create an air of hype and appreciation 
amongst the Turkish audience. He is an artist who, since 2017, decided to completely change his work style and 
approach to painting in a radical move, dismissing or downright refusing any dogmas that are limiting his imaginative 
freedom. Hakobyan is an artist who rediscovered himself by eluding any basic concept of painting such as balanced 
composition, symmetry, light position, prospect, history and even balance of saturation; creating new forms and 
figures that don’t have any past or a future, that don’t exist in reality and have no history. These new forms, figures 
and compositions are discovered and seen moving on the canvas or outside of it independently, depending on 
moment’s influence. What’s important for the artist now is the change of forms, the transformation of figures, the 
unpainted spaces on the canvas, incompatible diversity, and the extremeness of contrasts…

Biyografi:
1987 yılında Erivan, Ermenistan’da doğdu

Vav Hakobyan 1987 yılında Erivan’da doğdu. 2000 ve 2002 yılları arasında, ünlü Ermeni heykeltraşların yer aldığı 
çeşitli heykel sempozyumlarına katılan Hakobyan, 2002 yılında Erivan’da bulunan Panos Terlemezyan Sanat 
Okulu, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne kabul gördü. 2009 yılında Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne kabul 
edildi. Akademi’deki öğrenimi esnasında Hakobyan çeşitli grup sergilerine katılmakla beraber ilk kişisel sergisini 
düzenledi. 2013 yılında üniversiteden onursal dereceyle mezun oldu ve bu başarı Edward Isabekyan tarafından 
takdim edildi. 

Vav Hakobyan, bu sene eserleri ilk defa Türkiye’de sergilenecek ve yepyeni “neo-pop art” tarzıyla Türk 
sanatseverlerin büyük beğenisini toplayacağını şimdiden belli eden çağdaş bir sanatçı. 2017’den beri çalışma 
tarzı ve resme yaklaşımını radikal bir hareketle tamamen değiştirerek bunca yıldır takip ettiği kompozisyon inşa 
tarzını reddetmeye karar vermiş, imgesel olarak özgürlüğünü kısıtlayan tüm dogmaları resimlerinden tamamen 
çıkarmaya veya ciddiye almamaya başlamış bir sanatçı. Dengeli bir kompozisyon yaratma, simetri, ışık pozisyonu, 
görünüş ve hatta renk dengesi gibi resmin temel ögelerinden kendini sıyırarak geçmişi ya da geleceği olmayan ve 
hatta gerçekte bile var olmayan, herhangi bir hikâyesi bulunmayan yeni formlar ve yeni figürler yaratma sürecine 
geçiş yaparak adeta kendini yeniden keşfeden bir sanatçı Hakobyan. Bu yeni form, figür ve kompozisyonlar artık 
tuval üzerinde ya da dışında bağımsız bir halde gezinirken keşfediliyorlar ve o anın etkisine göre şekilleniyorlar. 
Sanatçı için önemli olan artık bu formların değişimleri; figürlerin dönüşümü, tuvaldeki boyanmamış alanlar, 
uyumsuz çeşitlilik ve kontrastların aşırılıkları…
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Vav Hakobyan
Duel / Düello, 2018

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
170x200 cm
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Vav Hakobyan

Vav Hakobyan
Game / Oyun, 2018
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
190x170 cm
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Vav Hakobyan
Idle Sunday / Başıboş Pazar, 2018

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
140x160 cm
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Vav Hakobyan

Vav Hakobyan
Smoking Man / Sigara İçen Adam, 2018
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
100x115 cm
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Vav Hakobyan
Bird I / Kuş I, 2017

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
105x95 cm
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Jean Jansem

Biography:
Born in 1920, Bursa, Turkey (died on 27 August 2013, aged 93, outside Paris, France)

Jean Jansem (Hovhannes Semerdjian) was born in 1920 in Bursa, Turkey and spent his early childhood in Thessaloniki, 
Greece (1922). When he was twelve years old his family settled in Paris, France. From 1934 – 1936 he attended a variety 
of evening classes in Montparnasse and the Marais. He met fellow Armenian teacher, Ariel, who taught him to draw, 
but it was in the works of Picasso that he found his grand revelation. Before he was sixteen he had been admitted to 
the Ecole des Arts Decoratifs (1936-1938) where Beianchon, Leguelt and Oudet exercised a silent and unobtrusive 
influence on the young artist. During 1937 he completed a training course at the Beaux-Arts and at Atelier Sabatier.

In 1950 he went to Greece and it was in the Mediterranean that he discovered light, until then his painting had been 
sombre. Throughout the Greek countryside he eagerly sketched the shadowy figures who had surrounded him in 
his infancy and who until then had remained hidden in his subconscious mind – peasants, fishermen, tradesmen.

Then followed a period of activity in which he won many awards, in 1951 the Prix Populiste, 1953 the Prix Antral, 1954 
the Bourse Natioale, in 1958 Prix Comparaison in Mexico.

He has exhibited in Salon d’Atitimne, Salon de Comparaison, Salon du Dessin and Salon de la Peinture a 1’eau. His 
paintings appear in Museums at Ville de Paris, Ennery de Paris, Poitiers and several Art Museums in the U.S.A. In 1959 
he participated in the Biennale de Bruges. He is a member of the Salon d’Automne and has participated in: Salons 
des Independents, Salon des Tuileries, Salon d’Art Sacre, Salon de l, École de Paris, Salon des Peintres temoins de 
leur temps.

Since 1951, Jansem has held exhibitions of his work in France (Paris, Amiens, Nantes, Avignon, Marseille, Nancy, 
Toulouse, Cannes, Mulhouse, Bayonville, Clermont-Ferrand etc.) and in other countries such as Rome, Palermo / 
Italy, Lausanne, Geneva / Switzerland, London / UK, Brussels / Belgium, Montréal / Canada, Tokyo, Osaka / Japan, 
Beirut / Lebanon, Sao Paulo / Brazil, Johannesburg / South Africa, Germany, New York, Chicago, Palm-Beach / USA.

Biyografi:
1920’de Bursa, Türkiye’de doğdu (27 Ağustos 2013 tarihinde, 93 yaşında iken Paris yakınlarında Fransa’da ölmüştür)

Jean Jansem (Hovhannes Semerdjian) 1920 yılında Bursa, Türkiye’de doğdu, erken çocuk yıllarını Selanik, 
Yunanistan’da geçirdi (1922). 12 yaşına geldiğinde ailesi Paris, Fransa’ya taşındı. 1934 ve 1936 yılları arasında 
Montparnasse ve Marais’de çeşitli akşam derslerine katıldı. Ona çizmeyi öğreten ve yoldaşı olan Ermeni hocası, 
Ariel ile tanıştı. Asıl ilham kaynağını ise Picasso’nun eserlerinde buldu. Henüz on altı yaşına gelmeden Beianchon, 
Leguelt ve Oudet gibi isimlerin genç sanatçı üzerinde sessiz ve örtülü bir iz bırakacağı Ecole des Arts Decoratifs’e 
kabul edilmişti (1936-1938). 1937 yılı içerisinde Beaux-Arts ve Atelier Sabatier’de süren egzersiz derslerini başarıyla 
tamamladı.

1950 yılında tekrar Yunanistan’a döndü ve ışığı Akdeniz’de buldu, o güne kadar resimlerinde kasvet baskındı. 
Yunan kırsalında çocukluğundan beri etrafını saran gölgesel figürleri ve o ana kadar bilinçaltında gizli kalmış 
herkesi, köylüleri, balıkçıları, esnafı hevesle çizdi.

Sanat hayatının bundan sonraki döneminde ise birçok önemli ödül kazandı. 1951 yılında Populist ödülü, 1953’te 
Antral ödülü, 1954’te Bourse Nationale, 1958 yılında ise Meksika’da Comparaison ödülüne layık görüldü.
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Jean Jansem
Le clown aux gants blancs

(The Clown with White Gloves) 
Beyaz Eldivenli Palyaço, 1955

Oil on canvas
Tuval üzerine yağlıboya

194x130 cm

Eserleri Salon d’Atitimne, Salon de Comparaison, Salon du Dessin ve Salon de la Peinture a l’eau’de segilenmiştir. 
Yine resimleri Ville de Paris, Ennery de Paris, Poitiers gibi müzelerde ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birçok güzel 
sanat müzesinde teşhir edilmiştir. 1959 yılında Brugge Bienali’ne katılmıştır. Salon d’Automne üyesidir ve Salons des 
Independents, Salon des Tuileries, Salon d’Art Sacre, Salon de l, École de Paris, Salon des Peintres gibi topluluklar ve 
fuarlarda yer almıştır.

1951 yılına gelene dek eserleri Fransa’da Paris, Amiens, Nantes, Avignon, Marsilya, Nancy, Toulouse, Cannes, Mulhouse, 
Bayonville, Clermont-Ferrand gibi kentlerde, bunlara ek olarak İtalya’da Roma ve Palermo kentlerinde, İsviçre’de 
Cenevre ve Lozan’da, İngiltere’de Londra şehrinde, Belçika’da Brüksel’de, Kanada’da Montreal’de, Japonya’nın Osaka 
ve Tokyo kentlerinde, Beyrut’ta, Brezilya’da Sao Paulo’da, Güney Afrika’da Johannesburg’da, Almanya’da, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde ise New York, Chicago, Palm-Beach gibi şehirlerde bir çok farklı sergide yer aldı.
tarzını reddetmeye karar vermiş, imgesel olarak özgürlüğünü kısıtlayan tüm dogmaları resimlerinden tamamen 
çıkarmaya veya ciddiye almamaya başlamış bir sanatçı. Dengeli bir kompozisyon yaratma, simetri, ışık pozisyonu, 
görünüş ve hatta renk dengesi gibi resmin temel ögelerinden kendini sıyırarak geçmişi ya da geleceği olmayan ve 
hatta gerçekte bile var olmayan, herhangi bir hikâyesi bulunmayan yeni formlar ve yeni figürler yaratma sürecine 
geçiş yaparak adeta kendini yeniden keşfeden bir sanatçı Hakobyan. Bu yeni form, figür ve kompozisyonlar artık tuval 
üzerinde ya da dışında bağımsız bir halde gezinirken keşfediliyorlar ve o anın etkisine göre şekilleniyorlar. Sanatçı için 
önemli olan artık bu formların değişimleri; figürlerin dönüşümü, tuvaldeki boyanmamış alanlar, uyumsuz çeşitlilik ve 
kontrastların aşırılıkları…
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Biography:
İlhan Koman (Edirne 1921 – Stockholm 1986)

İlhan Koman entered the İstanbul Academy of Fine Arts in 1940; after studying painting for a year he transferred to 
the sculpture department and studied with Prof. Rudoph Belling. After his graduation he received a state scholarship 
and went to Paris in 1947 where he worked in l’Académie Julian and l’École du Louvre and opened his first solo 
exhibition (1947-51).

İlhan Koman, who is already very familiar amongst the Turkish art enthusiasts, is one of the very few artists in the 
world that carries with himself the universal qualities of both time and space. Since his years in university he has 
carefully examined various art movements and adopted a geometrical – abstract understanding. During 1963-64, 
he has created several works that are expressionist – abstract. After 1965, he has gained a lyrical-abstract point 
of view, while creating experimental works on geometrical figures at the beginning of 70s. Along with his wholly 
geometrical-abstract sculptures, he has also given life to a series of sculptures he called “Infinite”, which consist of 
several figurative and geometrical forms that are arranged spirally, creating a dynamic construct. In the 80s, he has 
created another series of work reminiscent of goddess of victory, Nike, by screwing several metal bars together.

He is particularly known for his reliefs in Anıtkabir, the sculpture “The Mediterranean”, and his numerous bronze and 
iron constructs. Relying on research of innovative use of materials and methods, several artworks of him can be seen 
in important museums and collections such as Moderna Museet (Stockholm), Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris (Paris), Museo J. Battle (Montevideo), Museum of Modern Art/MoMA (New York), State Museum of Painting 
and Sculpture (Istanbul), Palais des beaux-arts de Bruxelles (Brussels), Seattle Art Museum (Seattle), Santralistanbul 
(İstanbul), and Boğaziçi University North Campus (Istanbul).

Biyografi:
İlhan Koman (Edirne 1921 – Stockholm 1986)

1940’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin (İDGSA) resim bölümüne girdikten bir yıl sonra heykel bölümüne 
geçerek Prof. Rudolph Belling’in öğrencisi oldu. Mezun olduktan sonra 1947’de devlet bursuyla gittiği Paris’te 
çalışmalarını l’Académie Julian ve l’École du Louvre’de (1947-1951) sürdürdü, ilk kişisel sergisini yine burada açtı.

Türk sanatseverlerin çok yakından tanıdığı İlhan Koman, hem zaman hem de mekânsal bağlamda günümüzün 
evrensel niteliklerini taşıyan az sayıdaki dünya sanatçılarından biridir. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sanat 
akımlarını yakından inceleyerek geometrik-soyut anlayışı benimsemiş, 1963-64 yıllarında dışavurumcu-soyut 
çalışmalar üretmiştir. 1965’ten sonra ise yapıtlarında lirik-soyut bir anlatım görülmeye başlamış ve 1970’lerin 
başında, geometrik biçimler üzerinde deneysel çalışmalar yapmıştır. Tümüyle geometrik-soyut heykellerin yanı 
sıra figüratif ve geometrik biçimlerin bir bileşimi olan “Sonsuz” adlı bir dizi heykel çalışması gerçekleştirerek bu 
yapıtlarında sarmal bir düzenleme ile dinamik bir kurgu oluşturmuştur. 1980’de metal çubukları birbirlerine 
vidalayarak, antik Nike (Zafer Tanrıçası) heykellerini anımsatan bir dizi anıtsal heykel yapmıştır.

Türkiye’de özellikle Anıtkabir Rölyefleri, Akdeniz Heykeli, çeşitli bronz ve demir yapıtlarıyla tanınır. Yenilikçi malzeme 
ve yöntemin araştırılmasına dayanan yapıtlarından bazıları, Moderna Museet (Stockholm), Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris (Paris), Museo J. Battle (Montevideo), Museum of Modern Art/MoMA (New York), Devlet Resim ve 
Heykel Müzesi (İstanbul), Palais des beaux-arts de Bruxelles (Brüksel), Seattle Art Museum (Seattle), Santralistanbul 
(İstanbul), Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü (İstanbul) gibi önemli müze ve kurumların koleksiyonlarında 
bulunmaktadır.

İlhan Koman
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İlhan Koman
To Infinity… / Sonsuzluğa…, 1983 

Spring Steel / Yay çeliği, 56x130x50 cm
Limited Edition: 1/9 (Sınırlı Edisyon: 1/9)

Infinity Minus One

The “Infinity Minus One” series are a set of derivative artworks following 
the element as a base for iterative (repetitive) shapes. Koman is inspired 
from the kite-tails he made in his childhood in Edirne.

By taking a single paper sheet and cutting it like the illustration on the 
right, we obtain a kind of garland multiplying the length of the original 
rectangle and permitting to create an amazing shape.

In derivative works of “Infinity Minus One”; such as “Infinite Pillar” or 
“Hyperforms”, motion becomes perpetual in the audience’s minds, 
while the form reaches towards infinity. Koman uses the wind and the 
force of nature as the material while creating his rotors.

Sonsuzluk Eksi Bir

“Sonsuzluk Eksi Bir”, elementi kaide alarak türetilmiş yinelemeli 
şekillerden oluşan bir eserler serisi. Koman, bu seride Edirne’de geçirdiği 
çocukluğunda yaptığı uçurtma kuyruklarından ilham almış.

Bir sayfayı elimize alıp sağ yanda yer alan ilüstrasyondaki gibi 
kestiğimizde, asıl dikdörtgenin uzunluğunu katlayan ve harika bir şekil 
yaratmaya yarayacak bir şerit elde ediyoruz.

“Sonsuzluk Eksi Bir” türevlerinde, “Sonsuz Sütun”da, “Hyperformlar”da 
hareket seyircinin zihninde süreklilik kazanır, form sonsuzluğa uzanır. Koman, 
rotorları için (döneç) rüzgârı, doğanın gücünü malzeme olarak kullanmıştır.

- Numbered, stamped and certificated by “The Foundation of İlhan Koman”
“İlhan Koman Vakfı” tarafından damgalı, numaralı ve sertifikalı

- This work is number one from an edition of nine plus one artist proof
Bu iş dokuz artı bir sanatçı edisyonunun ilk eseridir
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Rafael Megall

Biography:
Born in 1983, Yerevan, Armenia

Rafael Megall was born on January 2, 1983 in Yerevan. He started to paint when he was 9 years old. Between 1998 and 
2004, he studied in Yerevan State Academy of Fine Arts. Since 2010 he lives and works in Armenia and USA. Starting 
from 1995, he has had numerous individual expositions, as well as has participated in a number of international 
exhibitions.

Rafael Megall focuses on the complex relationship between men and nature in his captivating, large scaled 
paintings. Seeing the human and the nature as mirror images of one another, Megall considers this relationship as 
complimentary, as opposed to mutually menacing. Exhibited in 57. Biennale di Venezia at a relatively young age, 
one of the main themes in his work is the placement of elegant but aggressive panthers in a colorful and blossoming 
nature. The artist highlights the danger caused by the aggressiveness lying underneath the beauty of the feline in 
its natural habitat. The name of the exhibition, “The Panthers in My Blossoming Garden”, further emphasizes the 
constant presence of danger for man, even when he feels safe within the boundaries of his environment. Yet, it also 
represents the danger animals face because of men. Megall, therefore, turns the panther into a metaphor of the 
threat that can hide behind an image of beauty, while using lush nature as an allusion to lost paradises.

The colors of the landscape, presented in sharp, electric and vibrant segments, produce contrasts that recall the 
saturation of a digital image. In order to emphasize this visual effect and to adapt it to the language of painting, in 
addition to acrylics, Megall uses watercolors, which lighten as they absorb and expand the colors through moist 
sifts. The expedient creates an out-of-focus effect, which causes the colors of the animal and those of the plants 
to blend, giving life to a unique body. While, in a sense, the psychedelic effect that, in these works, derives from the 
combination of these colors and from their saturation alludes to the idealism of the Sixties and the dream of finding 
a place where it is possible to live in harmony with nature, the dense and redundant intertwining of the decorations 
that permeate the canvas produce a visual noise that prevents the landscape to be perceived as an oasis of peace.

Biyografi:
1983 yılında Erivan, Ermenistan’da doğdu

Rafael Megall 2 Ocak 1983 tarihinde Erivan’da doğmuştur. Resme 9 yaşında iken başlamıştır. 1998-2004 
yılları arasında arasında Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim görmüştür. 2010 yılından beri ise 
çalışmalarını ve yaşamını Amerika Birleşik Devletleri ve Ermenistan’da sürdürmektedir. 1995 yılından beri birçok 
uluslararası fuara katıldığı gibi sayısız bireysel sergisi de bulunmaktadır.

Rafael Megall, karşısında adeta büyülendiğimiz büyük boyutlu eserlerinde insan ve doğa arasındaki kompleks 
ilişkiye odaklanıyor. İnsan ve doğayı birbirinin birebir yansıması olarak gören Megall, bu ilişkiyi üzeri örtülü karşılıklı 
bir tehdit durumu olmanın aksine birbirinin tamamlayıcısı şeklinde görmektedir. Genç yaşına rağmen eserleri 57. 
Venedik Sanat Bienali’nde yer alan sanatçının eserlerinin ana temalarından biri, zarif olduğu kadar saldırgan 
panterlerin rengârenk ve çiçekler açan bir doğa ortamında yer alması. Sanatçı bu kedigilin (panter) doğal 
ortamındayken takındığı tüm o güzelliğin arkasında yatan saldırganlığının yarattığı tehlikenin altını çiziyor. Serginin 
ismi de olan “Çiçekler Açan Bahçemdeki Panterler”, her ne kadar kendi çevrelerinin sınırlarında güvende hissediyor 
olsalar dahi, insanlar için daimî bir tehlikenin varlığını vurguluyor. Ancak, bu aynı zamanda hayvanların da insanlar 
ka rşısında tehlikede olduklarını temsil ediyor. Böylece, Megall bereketli doğayı kayıp cennetle anıştırarak, panteri 
güzelliğin arkasında gizlenen bir tehdit metaforu haline getiriyor.
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Heyecan verici, keskin ve canlı segmentlerle sunulmuş manzaranın renkleri dijital bir görselin doygunluğunu anımsatan 
kontrastlar üretiyor. Bu görsel efekti vurgulamak ve resmin diline yedirmek amacıyla, Megall akrilik boyanın dışında aynı 
zamanda sulu boya da kullanıyor; bu noktada sulu boya emildikçe hafifleşiyor ve tüm renkleri adeta nemli bir elekten 
geçiriyor. Bu yöntem bir odak dışı efekti yaratıyor, böylece hayvanların ve bitkilerin renkleri birbirine karışıp özgün bir 
hacim halini alıyor. Söz konusu saykodelik efekt her ne kadar altmışlı yılların idealizmine ve doğayla uyumlu bir şekilde 
yaşama hayaline atıfta bulunsa da sık ve gereksiz bir şekilde birbirine sarmalanmış, tuvali kaplayan dekorasyonlar 
öyle bir görsel gürültü yaratıyor ki bu manzaranın huzurlu bir vaha olduğuna inanmak mümkün olmuyor.

Rafael Megall
The Panthers in My Blossoming Garden – Game of Panthers 

Çiçekler Açan Bahçemdeki Panterler – Panterlerin Oyunu, 2017
Acrylic on canvas / Tuval üzerine akrilik

150x260 cm
(diptych / diptik)
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Rafael Megall

Rafael Megall
The Panthers in My Blossoming Garden #6-2
Çiçekler Açan Bahçemdeki Panterler #6-2, 2018
Acrylic on canvas / Tuval üzerine akrilik
152x152 cm
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Rafael Megall
The Panthers in My Blossoming Garden – Head #2 

Çiçekler Açan Bahçemdeki Panterler – Kafa #2, 2018
Acrylic on canvas / Tuval üzerine akrilik

150x120 cm



36

Rafael Megall

Rafael Megall
Two-Headed Panther / Çift Başlı Panter, 2018
Epoxy resin / Epoksi reçine
81x203x57 cm
Limited Editions: 1/9 (Sınırlı Edisyon: 1/9)
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(Detail / Detay)
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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 lies 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. Besides, a book 
showcasing the artist’s works between the years 2002 and 2017 was also published in March 2018, which was named 
after his first exhibition held in Turkey, “Open Hidden Game”.

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.

Daron Mouradian
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2007 yılında, sanatçı ve eserleri hakkında “The Art of Daron Mouradian (Daron Mouradian’ın Sanatı)” isimli bir kitap 
Hollanda’da yayınlanmıştır. Ayrıca, sanatçının Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk kişisel sergisiyle aynı ismi paylaşan ve 
sanatçının 2002-2017 yılları arasında ürettiği eserlerden oluşmuş “Açıkça Gizli Oyun (Open Hidden Game)” isimli bir 
kitap Mart 2018’de yayınlanmıştır.

Daron Mouradian
Cock Fight II / Horoz Dövüşü II, 2017

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
119x159 cm
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Daron Mouradian

Daron Mouradian
Promenade / Gezinti, 2018
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
154x139 cm
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Daron Mouradian
Girl with Kites / Uçurtmalı Kız, 2018

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
140x155 cm
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Biography:
Born in 1976, Yerevan, Armenia

Mikayel Ohanjanyan was born in Yerevan, Armenia in 1976. He attended the Terlemezyan state College of Fine Arts of 
Yerevan (graduated with honors in 1995) and then the State Academy of Fine Arts of Yerevan, (graduated with honors 
in 2001). In 2000 he moved to Florence, Italy, entering the Academy of Fine Arts of Florence (graduated with honors 
in 2005) where he still lives and works.

Mikayel Ohanjanyan is a modern sculptor who has participated in numerous national and international exhibitions 
during the course of his career, including 12th Venice Biennale of Architecture and 54th and 56th Biennale di 
Venezia. His work “Diario” was selected for the Frieze Sculpture Park 2016, exhibited at Regent’s Park in London and 
subsequently chosen for the prestigious Yorkshire Sculpture Park. He lives in Florence, where he works for one of 
the best galleries in Italy. In 2017, two works by Ohanjanyan were chosen for the FIAC – On Site project, exhibited in 
front of Petit Palais in Paris, France.

Ohanjanyan was awarded the Prix Henraux 2014. His works can be found at the Elesiastic College of the French 
Pontifical Seminar of Vatican (Rome), the Pontifical College of St. Roberto Bellarmine of Vatican (Rome), The Henraux 
Foundation (Italy), The Targetti’s Light Art Collection (Italy), The Microcolection Museum (Italy), The Collection of 
Municipality of Neustadt an der Weinstrasse (Germany), The Museum of the Centro Dantesco of Ravenna (Italy), 
The Museum of Contemporary Art of Pavia (Italy) and among private collectors in Armenia, Italy, France, Germany, 
Canada, the Netherlands, Belgium, Turkey and USA.

In his sculptures, Ohanjanyan analyses and visualizes the forces and relationships that are imminent in the individual 
and in the society transforming fragments of chaos into constructions of momentary equilibrium. All these forces 
are often characterized by contradictory tensions and are in continuous mutability. In the body of work of the artist 
who continuously questions the acquired rules in order to create new ones concerning concept and matter with the 
aid of historical, artistic and philosophical memory, all the while doing all this with an abstract sensibility and infinite 
poetry; one can see the realization of a delicate equilibrium capable of challenging set rules of physics and visions.

Biyografi:
1976 yılında Erivan, Ermenistan’da doğdu

Mikayel Ohanjanyan 1976 yılında Erivan, Ermenistan’da doğdu. Terlemezyan Devlet Güzel Sanatlar Koleji’nde 
eğitim gördü (1995 yılında dereceyle mezun oldu) ve daha sonra Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
eğitim gördü (2001 yılında dereceyle mezun oldu). 2000 yılında Floransa, İtalya’ya taşındı ve Floransa Güzel 
Sanatlar Akademisi’ne girdi (2005 yılında dereceyle mezun oldu). Hala Floransa’da yaşıyor ve çalışıyor.

Mikayel Ohanjanyan, sanat kariyeri boyunca çeşitli ulusal ve uluslararası sergilere katılmış, eserleri 12. Venedik 
Mimarlık Bienali, 54 ve 56. Venedik Sanat Bienalleri’nde yer alarak, “Diario” isimli eseri 2016 Frieze Heykel Parkı’na 
seçilerek Londra’daki Regent’s Park’ta sergilenmiş, Floransa, İtalya’nın en iyi galerilerinden biriyle çalışmakta 
olan çağdaş bir heykeltıraş. Sonrasında aynı işi (“Diario”) prestijli Yorkshire Heykel Parkı’na seçilirken 2017 yılında 
Ohanjanyan’ın iki işi FIAC-On Site projesi Paris, Fransa’daki Petit Palais’nin girişinde sergilenmiştir.

Ohanjanyan 2014 yılında Prix Henraux ile ödüllendirildi. Eserleri Vatikan Fransız Piskoposluk Sınıfı Eklesiyastik 
Koleji (Roma), Vatikan Aziz Roberto Bellarmine Piskoposluk Okulu (Roma), Henraux Derneği (İtalya), Targetti Işık 
Sanatı Koleksiyonu (İtalya), Museo Microcolection (İtalya), Neustadt an der Weinstrasse Belediyesi Koleksiyonu 

Mikayel Ohanjanyan
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(Almanya), Ravenna Centro Dantesco Müzesi (İtalya), Pavia Çağdaş Sanat Müzesi (İtalya) ve Ermenistan, İtalya, 
Fransa, Almanya, Kanada, Hollanda, Belçika, Türkiye ve ABD gibi ülkelerde çeşitli özel koleksiyonlarda bulunabilir.

Ohanjanyan heykellerinde, kaos parçalarını anlık bir denge yapısına dönüştüren birey ve toplumdaki olası güçler 
ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini analiz ederek görselleştiriyor. Tüm bu güçler sık sık tezatlı gerilimlerle karakterize 
ediliyor ve sürekli bir değişkenlik hali içindeler. Tarihi, sanatsal ve felsefi belleğin yardımıyla, kavram ve maddeyle ilintili 
yeni kurallar yaratmak için edinsel tüm kurallara karşı çıkan, tüm bunları soyut bir anlayış ve sonsuz bir şiirsellikle 
gerçekleştiren sanatçının eserlerinde, katı fizik kurallarına ve doğal görünümlere meydan okuyabilecek hassas bir 
denge unsuru bulunuyor.

Sanatçının 2002-2017 yılları arasında ürettiği eserlerden oluşmuş “Açıkça Gizli Oyun (Open Hidden Game)” isimli bir 
kitap Mart 2018’de yayınlanmıştır.

Mikayel Ohanjanyan
The Letter of Mher / Mher Mektubu, 2017

Gray basalt, steel wire, iron / Gri bazalt, çelik kablo ve demir
44x43x48 cm
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Mikayel Ohanjanyan
The Letter of Mher

This work is inspired by the Armenian epos Sasna Tsrer (“Daredevils of Sassoun”) which tells the story of four 
generations of heroes. I am particularly fond of the last hero Pokr (little) Mher. In the last part of the epos we learn that 
the hero, after his numerous epic enterprises and tired of the unjust world which could no longer bear the burden 
of his legendary horse nor of him as a hero, goes to a place called Agravuqar or Vana Qar, also known as the Door of 
Mher. With his shining sword he opens the Door to enter and enclose himself in the rock, awaiting the day when he 
will come back out.

I find this tragic story extremely contemporary, one in which a concentration of values is shut into a “place” waiting to 
burst, in order to project and contaminate both presence and future. 

The work consists of four blocks of basalt, metaphorically, North, South, East, and West. Each block is itself split into 
two parts held together by steel cables.

Texts will be carved into the cut surfaces of the stones, perceived only at the edges of the blocks that are placed 
and fastened intentionally askew, revealing the texts yet making them unreadable. The texts speak of a message left 
by Mher to future generations, where he invites the human being to not wait for him to exit from the rock, as told by 
the Epos. He states that he has been enclosed through the ages within the interior Agravuqar in each of us and will 
emerge when we have the courage to look and learn to delve deep inside ourselves. He says that only when we are 
able to find and stand before our own rock, will there then be the Order for him to emerge.

With this imaginary message, I want to invite the visitor to reflect on the values that we hide within us and their 
indisputable importance in the relationship between I - Others and Others - I. One has the sensation that these 
blocks were hiding something special and profound, something luminous and yet invisible.

The work is full of not only the physical but also the psychological in its tension between the written and the material, 
between dream and reality, between interiority and exteriority. The visitor walks across the space created by the four 
doors, entering into a dimension of contemplation.

Mikayel Ohanjanyan

Mher Mektubu

Bu eser, “Sasun’un Delileri” isimli, dört kahraman neslini anlatan bir Ermeni destanından esinlenmekte. Özellikle en 
son kahraman olan Pokr (küçük) Mehr’den oldukça etkilendim. Destanın son bölümünde, kahramanın atıldığı sayısız 
epik maceradan sonra, adaletsiz ve artık ne kendini ne de efsanevi atını kaldıramayacak durumdaki dünyadan 
bıkmışçasına, Mher Kapısı olarak da bilinen Agravuqar ya da Vana Qar adlı yere gittiğini öğreniyoruz. Kahraman, 
parlayan kılıcıyla Kapı’yı açar ve içeri girip kendini taşın içine kapatır, taştan çıkacağı günü bekler.

Bu trajik hikâyeyi oldukça çağdaş buluyorum; hem o anı hem de geleceği düşünmek ve bunlara nüfuz edebilmek 
için bir “yere” tıkılmış değerler temerküzünü anlatıyor, dışarı çıkmak için bekleyen.

Eser metaforik olarak Kuzey, Güney, Doğu ve Batı’yı temsil eden dört bazalt bloktan oluşuyor. Her blok kendi 
arasında çelik kablolarla bağlanmış ikişer parçaya ayrılmış.

Metinler, sadece bilerek eğreti yerleştirilmiş ve bağlanmış blokların kenarlarından algılanabilecek şekilde taşların kesik 
yüzeylerine oyulmuş olacak, böylece metinler açığa çıkacak ancak okunamaz hale gelecek. Metin, Mher’in gelecek 
nesillere bıraktığı bir mesajdan bahsediyor; mesajda insanları kendisinin taştan çıkacağı günü beklememesini 
söylüyor, tıpkı destanda olduğu gibi. Asırlar boyu her birimizin içindeki Agravuqar’ın içerisinde kapanmış olduğunu 
ve ancak kendi içimize bakıp dalacak cesareti gösterebildiğimizde gün ışığına çıkacağını belirtiyor. Söylediğine 
göre, sadece kendi taşımızı bulup karşısında durabildiğimizde gün ışığına çıkabileceği düzen gerçekleşecek.

Bu hayali mesajla, izleyicileri içimizde sakladığımız değerler ve bu değerlerin Ben-Başkaları ve Başkaları-Ben 
arasındaki ilişkide edindiği muhakkak önem üzerinde kafa yormaya davet etmek istiyorum. Bu blokların özel ve 
derin bir şeyler gizlediğine ilişkin bir his uyanıyor, berrak ama görünmez bir şeyler. 

Bu eser; yazılı ve materyal arasında, hayal ve gerçeklik arasında, içsellik ve dışsallık arasındaki gerilim yoluyla sadece 
fiziksel olgular değil, psikolojik olgularla da dolu. İzleyici dört kapının yarattığı mekânda yürürken, bir tefekkür 
boyutuna giriyor.

Mikayel Ohanjanyan
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(Detail / Detay)
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Biography:
Born in 1955, Yerevan, Armenia

Armén Rotch 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.

The most well-known of Armén Rotch’s works are the collages and installations he makes with simple, even 
minimalistic patterns using tea bags. Here, the artist uses the tea bags as both leitmotiv (subject) and main technical 
material (object) which forms his art. Taking these most simple and common materials and using them to create 
sensory and multi-layered works that are pure in beauty, Rotch displays a body of work which almost appears to 
have humility and modesty, unlike the sense of smugness we often get in contemporary art scene. Once seen as 
a luxurious item and traded internationally, the tea has a historical prominence – but in Rotch’s eyes these tea 
bags that we use very often in our daily lives exemplify the very breath and the existence of human beings. Every 
breath and life drawn together are actually used to relay the stories of the polyphony within us and the harmony 
therein. Owing to his usage of this special material, the influence of Arte Povera could be felt, which is an Italian art 
movement, modest and bereft of any vanity; in which the artists use only the most simple and common materials.

Biyografi:
1955 Erivan, Ermenistan’da doğdu

Armén Rotch 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. 

Armén Rotch
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Armén Rotch’un en bilinen çalışmaları, çay poşetlerinden büyük bir yaratıcılıkla dönüştürerek basit ve hatta 
neredeyse minimal desenlerle oluşturduğu kolaj ve enstalasyonlarıdır. Sanatçı, burada çay poşetlerini hem ana motif 
(özne) hem de sanatını oluşturan temel teknik malzeme (nesne) olarak kullanıyor. Rotch’un bu sıradan ve gündelik 
malzemeleri yeni bir amaç uğruna bir araya getirerek yeniden oluşturduğu duru güzellikteki duyusal ve çok katmanlı 
çarpıcı eserleri, çağdaş sanatta çok sık görülen kendini beğenmişliğin aksine bir tevazu ve hatta alçakgönüllülük 
hissi veriyor. Bir zamanların lüks bir ürünü olarak görülerek kıtalar arası ticareti yapılan çayın tarihi öneminin yanı sıra 
Rotch için hemen her kültürde önemli bir yer tutan ve gündelik hayatlarımızda sıklıkla kullandığımız bu çay poşetleri, 
insan hayatı/nefesi ve yaşamlarını temsil ediyor. Bir araya gelen bu her bir nefes ve yaşam aslında toplum olarak 
içimizdeki çok sesliliğin hikâyelerini ve ahengini bizlere aktarıyor. Ayrıca, eserlerinde kullandığı bu özel malzeme 
sebebiyle sanatın en mütevazı ve zenginlikten yoksun sıradan ve gündelik materyallerle yapıldığı İtalyan Arte Povera 
akımının etkileri de hissedilebilir.

Armén Rotch
Untitled / İsimsiz, 2017

Tea bags collage / Çay poşeti kolaj
80x80 cm
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Armén Rotch

Armén Rotch
Untitled / İsimsiz, 2017
Tea bags collage / Çay poşeti kolaj
100x100 cm
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Armén Rotch
Untitled / İsimsiz, 2006

Tea bags collage / Çay poşeti kolaj
200x166 cm
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Armén Rotch

Armén Rotch
Danceurs / Dansçılar, 2018
Tea bags, tea powder and acrylic on canvas /
Tuval üzerine akrilik, çay poşeti ve çay tozu
68x67 cm
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Armén Rotch
Femme / Kadın, 2018
Tea bags, tea powder and acrylic on canvas
Tuval üzerine akrilik çay poşeti ve çay tozu
100x36 cm

Armén Rotch
Homme / Erkek, 2018

Tea bags, tea powder and acrylic on canvas
Tuval üzerine akrilik çay poşeti ve çay tozu

100x36 cm



52

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.

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.

Tigran Tsitoghdzyan
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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.

Tigran Tsitoghdzyan
Double Mirror / Çift Ayna, 2018

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
130x130 cm
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Tigran Tsitoghdzyan

Tigran Tsitoghdzyan
Alone I / Tek Başına I, 2018
Mixed media on paper embellished by hand – One of a kind original artwork
Sanatçı dokunuşuyla bezemeli, kâğıt üzerine karışık teknik – Tek örnek orijinal eser, 140x100 cm
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Tigran Tsitoghdzyan
Alone II / Tek Başına II, 2018

Mixed media on paper embellished by hand – One of a kind original artwork
Sanatçı dokunuşuyla bezemeli, kâğıt üzerine karışık teknik – Tek örnek orijinal eser, 140x100 cm
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