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Jacques ASLANIAN

Jacques Aslanian was born in 1929 in Alfortville (Paris) to an Armenian family in exile. Many of Jacques Aslanian’s paintings 
reflect his preoccupation with his ethnic heritage and the themes of loss and exile. The grandparents in his work are, in his 
words, “Eternal immigrants, waiting in their high-rise tenement, bare feet on the oriental carpet: the only thing that links them 
to the land.”

“I left school very early, at the age of nine, and I learned a profession: shoemaking. Then I made clothes, I did not know what 
I wanted to do. It did not interest me and I was seeking myself. What made me want to paint? It was out of timidity. I wanted 
to be alone, to close my doors and to focus on something; I needed to materialize in the canvas the feelings that I had.”

“By chance I discovered a book devoted to the life of Van Gogh. Reading this story, I had the impression that a corner of clear, 
blue sky opened in my overcast horizon. What an odd person this Van Gogh is, able to cast aside everything to dedicate 
himself to painting. Somewhere, some part of me built some sort of identification that allowed me to act. “

It was from the year 1966 that he devoted himself definitively and exclusively to painting and sculpture. Jacques Aslanian 
passed away in 2003.

More than ten years after his death in 2003, a website is finally dedicated to him, all the more significant that we discover 
a very revealing video portrait of the artist, along with some articles he inspired. The rare interviews of this normally taciturn 
person are indeed a treat. Probably because he “seeks to express what seems [to himself] both rare and important: the 
sweetness, timelessness, tenderness” as he confided in 1993 in the Review of Ceramics and Glass. Both a painter and a 
sculptor, Aslanian strived to compensate the physical side of the earth which he worked with all his muscles, with the more 
intellectual side he attributed to painting. His sculptures were recently exhibited at the Journées de la céramique à Paris 
(Place Saint-Sulpice), and his paintings met with the audience in September, 2015 at the gallery Artes. 

Jacques Aslanian 1929 yılında Alfortville (Paris) kasabasında, göç eden Ermeni bir ailenin ferdi olarak dünyaya 
gözlerini açtı. Jacques Aslanian’ın resimlerinin büyük bir kısmı, zihnini meşgul eden bu etnik mirasını ve kayıp ve 
sürgün temalarını yansıtır. Aslanian, büyük ebeveynlerini kendi deyimiyle şöyle tanımlıyor: “Yüksek katlı bir konuttaki 
ebedi göçmenler, şark halısına yalın ayak basan: onları toprağa bağlayan tek şeye yani.”

“Okulu çok erken yaşta, tam dokuz yaşında bıraktım ve bir meslek edindim: çizmecilik. Daha sonra terzilikle uğraştım, 
ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Bu benim ilgimi çeken bir şey değildi ve arayışıma devam ettim. Beni resim 
yapmaya iten şey neydi? Ürkekliğimdi sanırım. Yalnız kalmayı istiyordum, kapılarımı kapamayı ve herhangi bir şeye 
odaklanmayı; taşıdığım duyguları tabloya dökme ihtiyacı hissediyordum.”

“Bir şans eseri, Van Gogh’un yaşamına adanmış bir kitap geçti elime. Kitabı okudukça, zihnimin kasvetli ufuk 
çizgisinde mavi bir gökyüzü parçası belirdiğini hissettim. Van Gogh garip biriydi, kendini resme adamak için her 
şeyden vazgeçebilecek biri. İçimde bir parça onunla bir şekilde özdeşleşti ve harekete geçmemi sağladı.”

1966 yılından itibaren, kendini kalıcı olarak ve yalnızca resim yapmaya ve heykel yapmaya adadı. Jacques Aslanian 
2003 yılında hayata gözlerini yumdu.

2003 yılındaki ölümünün ardından on yılı aşkın bir süre geçti ve nihayet kendisine adanmış bir İnternet sitesine 
kavuştu; bu sayede sanatçının oldukça açıklayıcı bir video portresini ve etkide bulunduğu bazı makaleleri keşfetme 
fırsatı yakaladık. Bu normalde konuşkan olmayan kişiliğin nadir söyleşilerini dinleyebilmek oldukça hoş bir sürpriz. 
Çünkü kendisinin de 1993 yılında Seramik ve Cam dergisine verdiği demeçte belirtiği gibi, sanatçı “[kendine] nadir 
görünen ve mühim olan şeyleri dile getirmeye çalışıyor(du): nezaket, zamansızlık ve şefkat”. Hem ressam hem de 
heykeltıraş olan Aslanian, tüm kaslarını çalıştırarak işlediği toprağın fiziksel tarafını, resme ithaf ettiği daha entelektüel 
yanıyla dengeliyordu. Heykelleri yakın zamanda Paris’teki Seramik Günleri’nde (Place Saint-Sulpice) sergilendi ve 
resimleri 2015 yılı Eylül ayında Artes galerisinde izleyicilerle buluştu.
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Jacques ASLANIAN
La Famille / Aile, 1988

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
195x130 cm
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Jacques ASLANIAN
Jeune Fille Bleue / Mavili Genç Kız, 1986-1989

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
146x89 cm
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Jacques ASLANIAN
Jeune Fille Jaune / Sarılı Genç Kız, 1986-1989

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
146x89 cm
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Narek ARZOUMANYAN

Narek Arzoumanyan was born in 1988, in Yerevan, Armenia. He graduated from Yerevan State College of Fine Arts 
after P. Terlemezyan in 2008 and studied in State Academy of Fine Arts betwen 2009 and 2011. He opened his first 
exhibition in the Artists’ Union of Armenia, in 2009. Since 2011 he lives in Nuremberg, Germany. Narek Arzoumanyan’s 
artworks can be found in private collections and public museums throughout the world.

“My paintings have almost always been misunderstood and I am very happy about that, because I have not tried to 
be perceived, let alone be understood by anyone. Even now, looking at my own works, I often cannot read what I 
have done. In a similar way, I find my inner-world, which scares me, also incomprehensible. This is why I’ve always 
loved works of artists merely on the basis of them being incomprehensible to me.

I often go to the canvas with topics that move me, but after I finish painting, I forget what my purpose was. Death has 
always been one of my central themes, but it is also the cause for my inner-suffering. Dark sadism is as horrifying as 
it is beautiful! Sometimes I think if I wasn’t drawing, I would have become a social outcast or just another idiot who 
would hurt himself or someone else. By painting, I try to help myself heal. I have never painted for someone, or a 
wall, or an idea. I do it solely to grind away the pain.

My school years brought me the magic of being able to speak with paintings. Since childhood, I loved playing with 
symbols, doing it with complete irresponsibility and escaping punishment. Although the symbols were taboo, my 
purpose never was to provoke anyone. This was just the touch of my style on man-made symbols that usually 
arouse fear/panic in people. In my paintings, these symbols find a very innocent place where they can rest from 
being considered as evil. For example, the swastika which is considered a symbol of Nazism is relieved from its 
burden of being evil and just becomes a line or another brick in a wall.”

Narek Arzoumanyan 1988 yılında Ermenistan’ın Erivan kentinde doğdu. Sanatçı, 2008 yılında P. Terlemezyan 
Sanat Akademisi’nin ardından Erivan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun oldu ve 2009-2011 yılları arasında 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim gördü. İlk sergisini 2009 yılında Ermenistan Sanatçılar Birliği’nde açtı. 
2011 yılından beri yaşamını Almanya’nın Nürnberg kentinde sürdürmektedir. Narek Arzoumanyan’ın çalışmaları 
tüm dünyada özel koleksiyonlar ve halka açık müzelerde sergilenmektedir.

“Resimlerim her zaman yanlış anlaşılmıştır ve ben bundan mutluluk duyuyorum, çünkü bırakın birileri tarafından 
anlaşılmayı, fark edilme amacı bile gütmedim hiç. Şu anda bile, kendi işlerime bakarken zaman zaman yaptıklarımı 
okuyamıyorum. Aynı şekilde, beni korkutan iç dünyamı da anlaşılmaz buluyorum. Tam da bu sebeple, bazı 
sanatçıların işlerini anlaşılmaz buldukça daha da çok sevmişimdir hep.

Sık sık beni etkileyen konuları düşünürek tuvale giderim ama resmi bitirdikten sonra, amacımın ne olduğunu 
unuttuğumu fark ederim. Ölüm her zaman ana temalarımdan biri olmuştur, ancak aynı zamanda benim içsel 
kederimin de sebebidir. Karanlık sadizm dehşet verici olduğu kadar güzeldir de! Zaman zaman eğer çizmeseydim 
sosyal bir parya olacağımı, ya da kendine veya bir başkasına zarar verebilecek bir başka aptal olup çıkacağımı 
düşünürüm. Resim yaparak, iyileşmemi sağlıyorum. Asla bir başkası için, bir duvar için ya da bir fikir için resim 
yapmadım. Yalnızca içimdeki acıyla uğraşmak için yapıyorum bunu.

Okul yıllarım, bana resimlerle konuşabilme büyüsünü öğretti. Çocukluğumdan beri sembollerle oynamayı severim, 
bunu büsbütün bir sorumsuzlukla ve cezadan kaçmak için yaptım. Semboller tabu olsa da amacım hiçbir zaman 
birilerini provoke etmek olmadı. Bu sadece üslubumun, insanların zihninde korku veya panik uyandıran yapay 
semboller üzerine bir dokunuşuydu. Resimlerimde bu semboller, kötücül olarak algılanmadan durabilecekleri çok 
masum bir yer işgal ediyorlar. Örnek olarak, Nazizmin sembolü olan gamalı haç kötücüllük külfetinden kurtuluyor 
ve yalnızca bir çizgi ya da duvarda bir tuğla halini alıyor.” 
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Narek ARZOUMANYAN
Kaputör (Destroyer) / Yokedici, 2018

Oil sticks on paper-board / Kâğıt ve ahşap pano üzerine çubuk yağıboya
132x126 cm
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Narek ARZOUMANYAN
Commemoration / Anma Töreni, 2018
Mixed media on canvas / Tuval üzerine karışık teknik
174,5x119 cm
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Narek ARZOUMANYAN
Without Head in the Room / Bir Kafa Olmadan Odada, 2015

Oil sticks on paper-board / Kâğıt ve ahşap pano üzerine çubuk yağıboya
42x59,5 cm

Narek ARZOUMANYAN
Room Nr. 2 / Oda No. 2, 2014-15

Oil sticks on paper-board / Kâğıt ve ahşap pano üzerine çubuk yağıboya
42x59,5 cm
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Roman BABAKHANIAN

Roman Babakhanian was born in Yerevan in 1973 and studied at Yerevan State Academy of Fine Arts. Since 2003 he 
is a member of Artists’ Union of Armenia. He lives and works in Yerevan, Armenia.

Roman Babakhanian’s paintings are photorealistic. In his artworks the objects are presented from such an angle, 
that they seen monumental to the watcher. This, in its turn, makes interesting the visual perception of the images. A 
realistic expression of materials and plasticity are very important for him. A great love for the paint is exhibited in the 
beautiful skin of the paintings, to which he pays a lot of attention. Roman places the objects and fruit in the centre 
of the composition and depicts them flawlessly, choosing the colors in a way that endows the painted objects with 
special mystery, making them the main idea of the artwork. Whether a stone, a plum or another thing is painted, in 
Roman’s works it always appears to be something more than we are used to conceiving in our daily life. The colors 
and the transitions of light sacralize even more the images.

The mixture tones of ochre and blue-green are the main colors of his paintings. The painter’s still-lifes are full of 
color, light, plus fresh and glowing fruits and vegetables, the tactile effects of utensil and the possibilities between 
variations of deep, mysterious backgrounds.

Roman Babakhanian’s artworks are built on centuries old foundations, yet very much conveys a sense of this century 
with a contemporary edge of freshness and clarity.

Roman Babakhanian 1973 yılında Erivan’da doğmuş, Erivan Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim almıştır. 2003 
yılından beri Ermenistan Sanatçılar Birliği üyesidir. Halen Erivan’da çalışmalarını ve hayatını sürdürmektedir.

Roman Babakhanian’ın resimleri fotogerçekçidir. Eserlerinde objeler öyle bir açıdan ele alınmış ki, izleyiciye 
abidevi gözükmekteler. Bu da dolayısıyla imgelerin görsel algısını ilgi çekici kılar. Maddelerin gerçekçi ifadesi ve 
plastisite onun için çok önemli. Resme duyduğu büyük sevgi, resimlerin kaplamasına gösterdiği önemde yatıyor. 
Sanatçı, objeleri ve meyveleri kompozisyonunun merkezine alıyor ve onları kusursuz şekilde betimliyor, boyalı 
objelere özel bir gizem katan renkler seçiyor ve onları eserin ana fikri haline getiriyor. İster bir taş ister bir erik olsun, 
Babakhanian’ın eserlerinde objeler her zaman günlük hayatta algılamaya alışık olduğumuzdan fazlasıymış gibi 
duruyor. Renkler ve ışık geçişleri imgeleri daha da kutsallaştırıyor.

Okr ve mavi-yeşi tonların karışımı resimlerindeki ana renkleri oluşturuyor. Ressamın natürmortları bir renk ve ışık 
cümbüşü; aynı zamanda taze ve parlak meyve ve sebzelerle, alet edevatların dokunsal efektleriyle ve derin, gizemli 
arka planlar arasındaki olasılıklarla dolup taşıyor.

Roman Babakhanian’ın eserleri yüzyıllarca yıllık temeller üzerine kurulu olsa da tazelik ve berraklığıyla bu yüzyıldan 
çağdaş bir tarafı olduğunu da gösteriyor. 
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Roman BABAKHANIAN
Stone Story “Quartet” / Taş Hikâyeleri “Dörtlü”, 2019

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
100x69 cm
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Roman BABAKHANIAN
Stone Story N9 / Taş Hikâyeleri N9, 2018
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
60x70 cm
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Roman BABAKHANIAN
Stone Story N10 / Taş Hikâyeleri N10, 2018

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
60x70 cm
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Sedat GİRGİN

Born in İstanbul in 1985, Sedat Girgin graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Industrial 
Design. He has illustrated more than 80 books for many publishing houses. He has worked as a freelance illustrator 
for several magazines and digital agencies. In 2007, the book he illustrated titled “Ant’s Brother” (Karıncanın Kardeşi), 
in collaboration with author Suna Dölek, received the third prize at Tudem’s Book-Making Competition and it was 
translated into German. With his design “Hot Vespa” he received the first award at Art Vespa Competition. He has 
been making the cover illustrations of The Guide İstanbul since 2014. The book he illustrated titled “Sefa, The Lazy 
Fish” (Tembel Balık Sefa), in collaboration with author Tülin Kozikoğlu, has recently been selected for the 2015 
White Ravens Catalogue by Internationale Jugendbibliothek. His distinctive children’s books illustrations have been 
exhibited at The Biennial of Illustration Bratislava [BIB].

He has participated in many national and international collaborative exhibitions, organized workshops, attended 
seminars and been invited to the selection committees. After his first solo exhibition “Circus of Wonders” (Hayretler 
Sirki) in 2013, he opened his second personal exhibition “While Going Nuts” (Keçilerle Kaçarken) in Galeri 77 in 2017 
and “Even More (Daha Da) in 2019. 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.

1985 yılında Istanbul’da doğdu. Istanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nün ardından Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünler Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Birçok yayınevinde 80’i aşkın 
kitap resimledi. Dergi ve ajanslarda serbest illüstratör olarak çalıştı. 2007 yılında Suna Dölek ile hazırladıkları 
“Karıncanın Kardeşi” isimli kitap Tudem Kitap Yapım yarışmasında üçüncülük ödülü aldı ve Almancaya çevrildi. 
2010 yılında katıldığı Art Vespa tasarım yarışmasında birincilik ödülü aldı. 2014 yılında The Guide Istanbul dergisinin 
kapak çizeri oldu. Resimlediği “Tembel Balık Sefa” isimli kitap Uluslararası Gençlik Kütüphanesi (Internationale 
Jugendbibliothek) tarafından White Ravens 2015 kataloğuna seçildi. Yaptığı kitap resimlemeleri ile Bratislava 
İllüstrasyon Bienaline ve İzmir Ege Üniversitesi Çocuk Kitabı Ressamları Müzesine seçildi, işleri sergilendi.

Sanatçı, bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergilere katıldı, atölyeler düzenledi, seminerlere katıldı 
ve seçici kurul üyelikleri yaptı. İlk kişisel sergisi, “Hayretler Sirki”ni 2013 ve Galeri 77’de ikinci kişisel sergisi “Keçilerle 
Kaçarken”i 2017 ve “Daha Da” isimli üçüncü kişisel sergisini 2019 yılında açtı. Istanbul’da yaşıyor.

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 GİRGİN
Secret / Mahrem, 2019

Acrylic on canvas / Tuval üzerine akrilik
140x110 cm
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Sedat GİRGİN
Rock-Paper-Scissors / Taş-Kâğıt-Makas, 2019
Acrylic on canvas / Tuval üzerine akrilik
120x90 cm
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Sedat GİRGİN
On a Sudden / Bir Anda, 2019

Acrylic on canvas / Tuval üzerine akrilik
120x90 cm
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Vav HAKOBYAN

Vav Hakobyan was born in 1987, in Yerevan, Armenia. 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 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…

Vav Hakobyan 1987 yılında Erivan, Ermenistan’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 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
Stop This Craziness / Bu Çılgınlığı Durdur, 2018

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
207x268 cm
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Vav HAKOBYAN
Black Bird / Siyah Kuş, 2019
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
130x150 cm
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Vav HAKOBYAN
Night Game / Gece Oyunu, 2019

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
130x150 cm
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Hamlet HOVSEPIAN

Hamlet Hovsepian was born in 1950, in Ashnak, Armenia. He graduated from Panos Terlemezyan Art College (Yerevan) 
in 1974. He currently lives and works in Ashnak, Armenia.

Hamlet Hovsepian is one of the most significant figures of the Armenian contemporary art scene and a pioneer in 
video art in the Caucasian area. He has been working with film and video since the early 1970s. Hamlet Hovsepian finds 
inspiration from the surrounding land and nature where he lives. In his performances and video art he researches the 
spiritual similarities of the human body and the ancient layers of the soil whereby both have the power to nourish 
and destroy, resulting in canvases that reflect a new form of abstract expressionism. The use of metals; aluminium, 
gold and bronze together with oil paint in his art reflect his belief of the importance of nature since metals and 
minerals are the “wealth of the Earth”, buried deep within it.

Through the performative procedures of the Abstract Expressionists, Hamlet Hovsepian accumulates raw brushstrokes 
that give way to purely formal compositions, capturing the viewer with an urge for a seemingly impossible naratives. 
Nonetheless, one narrative these paintings compel to disclose is that of Action Painting itself. The smears of Willem 
de Kooning, the scrumbles of Franz Kline, the dripped lines of Jackson Pollock and the graffiti marks of Cy Twombly 
have been recapitulated in Havsepian’s highly gestural paintings. As these works announce ongoing connections 
to such precedents, they attest to the inexhaustible well of modernist aesthetics. The “pure automatism” of these 
paintings is revealed through myriad application methods that range from loose to tight grips on the brush, from 
nervous twists of the wrist to enegetic brushstrokes. At times the composition of Hovsepian pairs unbroken spatial 
immensity with loose gestural sweeps carrying drips of paint, while at other times the medium of painting becomes 
paired with fragments of Dadaist, readymade objects, thereby attaching the inner life of the expressive and indexical 
mark to the cerebral ethos of Duchamp and Rauschenberg. The accumulation of expressive marks upon the surface 
of Hovsepian’s paintings champions an astounding revival of Abstract Expressionism. 

Hamlet Hovsepian 1950 yılında Ermenistan’ın Ashnak kasabasında doğmuştur. 1974 yılında Erivan’daki Panos 
Terlemezyan Sanat Akademisi’nden diplomasını almıştır. Çalışmalarını ve yaşamını halen Ashnak’ta sürdürmektedir.

Hamlet Hovsepian Ermenistan çağdaş sanatının en ileri gelen isimlerinden biri ve Kafkas bölgesinde video sanatının 
öncülüdür. Film ve video çalışmalarını 1970’li yılların başından beri sürdürmektedir. Hamlet Hovsepian yaşadığı 
yeri çevreleyen topraklar ve doğadan etkileniyor. Performans ve video eserlerinde hem yaşamı besleme hem de 
yok etme gücüne sahip olan insan bedeni ve kadim toprak katmanları arasındaki tinsel benzerliği inceleyerek, yeni 
bir soyut dışavurumcu üslup ortaya koyuyor. Alüminyum, altın ve bronz gibi çeşitli metalleri yağlı boyayla birlikte 
kullanarak doğanın önemi hususundaki inancını sanatına yansıtıyor, zira “Toprak ananın zenginliği” derinlerde 
gömülü yatan metaller ve minerallerden oluşmakta.

Soyut Dışavurumcuların edimsel yöntemleri sayesinde, Hamlet Hovsepian ham fırça darbeleriyle bütünüyle 
biçimsel kompozisyonlar üretiyor; böylece izleyiciyi zahiren imkânsız anlatıların dürtüsüyle büyülüyor. Bununla 
birlikte, bu resimlerin zorla açığa vurduğu bir anlatı da Aksiyon Resmi. Willem de Kooning’in lekeleri, Franz Kline’ın 
karalamaları, Jackson Pollock’un damla damla çizgileri ve Cy Twombly’nin grafiti izlerinin hepsi Hovsepian’ın son 
derece jestürel resimlerinde tekrar hayat buluyor. Hovsepian’ın eserleri tüm bu emsallerle olan ilintilerini açık ettikleri 
gibi, modernist estetik algısının bitmez tükenmez kaynağını da tasdik ediyorlar. Resimlerin “saf otomatizmi”, fırçayı 
yumuşak veya sert tutuştan, gergin bilek büküşler ya da enerjik fırça darbelerine kadar sayısız uygulamayla gözler 
önüne seriliyor. Hovsepian’ın kompozisyonları zaman zaman aralıksız uzamsal bir enginlikle, boya damlaları içeren 
serbest jestürel fırça hareketlerini birleştiriyor; bazen de tüm resim alanı Dadaist, hazır obje parçalarıyla birleşiyor – 
böylece Duchamp ve Rauschenberg’in zihinsel etoslarıyla, dışavurumcu ve dizinsel işaretlerin iç yaşamını birbirine 
bağlıyor. Hosvepian’ın resimlerindeki tüm bu dışavurumcu işaretlerin birikimi, Soyut Dışavurumculuğun hayret 
verici şekilde yeniden canlanmasını destekliyor.



23

Hamlet HOVSEPIAN
U-T33, 2018

Mixed media (Oil and aluminium on canvas)
Karışık teknik (Tuval üzerine yağlıboya ve alüminyum)

133x120,5 cm
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Hamlet HOVSEPIAN
F-29, 2007
Mixed media (Oil, Bronze and aluminium on canvas)
Karışık teknik (Tuval üzerine yağlıboya, bronz ve alüminyum)
95,5x95,5 cm
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Hamlet HOVSEPIAN
IH-1, 2016

Mixed media (Oil and aluminium on canvas)
Karışık teknik (Tuval üzerine yağlıboya ve alüminyum)

100x90 cm
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Rafael MEGALL

Rafael Megall was born in 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.

In 2012 he received Gold Medal of the Ministry of Culture of the Republic of Armenia for his services and achievement. 
In 2013 the President of Armenia gave him the honorary title of “Honored Artist of the Republic of Armenia”. In 2013 
Florence Biennale IX Edition he received The Lorenzo il Magnifico Award in the category of “painting”. In 2014 he 
granted the “Arshil Gorky” honorable Medal of Republic of Armenia.

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 objects 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.

Rafael Megall 1983 yılında Erivan, Ermenistan’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.

2012 yılında çalışmaları ve başarıları Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından altın madalya ile 
ödüllendirilmiştir. 2013 yılına gelindiğinde Ermenistan Devlet Başkanı tarafından “Ermenistan Cumhuriyeti Onur 
Sanatçısı” ünvanına hak kazanmıştır. Yine aynı yıl 9. Floransa Bienali, resim kategorisinde Lorenzo il Magnifico 
Ödülü’ne layık görülmüştür. 2014 yılında Ermenistan Cumhuriyeti “Arşil Gorky” Onur Madalyası’na hak kazanmıştır.

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 objelerin 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.
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Rafael MEGALL
Porcelain Idols #2 / Porselen İdoller #2, 2019

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
125x160 cm
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Rafael MEGALL
Porcelain Idols-The Cook / Porselen İdoller-Aşçı, 2018-2019
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
150x100 cm
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Rafael MEGALL
Porcelain Idols-The Skier / Porselen İdoller-Kayakçı, 2019

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
150x100 cm
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Daron MOURADIAN

Daron Mouradian was born in 1961, in Yerevan, Armenia. He 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”.

Daron Mouradian 1961 yılında Erivan, Ermenistan’da doğdu. Sanatçı, Erivan Güzel Sanatlar Akademisi Üstün 
Başarı Ödülü sahibidir. Eserleri Ermenistan (1972-1991), Paris (1992-1996), Almanya, Hollanda, İsviçre ve Amerika’da 
sergilenmiştir. Tüm eserleri Ermeni kültüründen esinlenmiş olup, Doğu ve Batı uygarlıklarını birleştirerek geçmişin 
(Orta Çağ’ın) anılarını içerirler. Mouradian’ın hayal dünyası, İncil ve mitolojinin büyük bir rol oynadığı, devamlı 
suretle değişen bir ortamdır. Huzur dolu bir gelecekte yaşayabilmek için, bizi, kendimizi analiz edip, köklerimizi 
aramaya yönlendirir.

Daron Mouradian, mekaniğe duyduğu merakını, yine kendi icat ettiği seyahat araçlarına dönüştürüyor. Bazen tuhaf 
bir hava aracı olarak gördüğü savaş topu, bazen garip bir lokomotif ya da tahta ayaklı sallanan koca bir balığın 
üzerine, saraydan fırlamış kıyafetleriyle bir şövalye oturtuyor. Fakat gördüğümüz tüm bu araçların en önemli özelliği 
ise aslında bir yere gitmiyor olmaları çünkü Mouradian, hem hareketle, hem de hareketsizlikle ilgileniyor. Tuvaldeki 
her ayrıntıyı animasyona çevirerek tutku, ironi ve mizah dolu bir illüzyon sunuyor, hayal gücümüze sesleniyor; 
unutulmuş rüyaların, bilincimizde tekrar ortaya çıkmasını sağlıyor. Kullandığı renkler, masallardaki dönemleri 
yeniden canlandırırken, yarattığı durumlarla iktidarın saçmalığını ve şiddetin absürtlüğünü sergilediğinde, bizleri 
bu harikulade masalın içinden çıkan bir şiddet öyküsü ile de baş başa bırakıyor. Eserlerinin gücü, hayal kırıklığına 
uğramış bilincini, masalsı bir evren içinde sergilediği zarafette yatıyor. Eserleri zarif, eleştirisi ise acı. Sanatçının, 
bilinçli bir büyücü olmadaki yeteneği kesinlikle fark ediliyor.

2007 yılında, sanatçı ve eserleri hakkında “The Art of Daron Mouradian (Daron Mouradian’ın Sanatı)” isimli bir kitap 
Hollanda’da yayınlanmıştır. 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.
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Daron MOURADIAN
Traveler / Seyyah, 2018

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
210x190 cm
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Daron MOURADIAN
Traveler / Seyyah, 2019
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
135x200 cm
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Daron MOURADIAN
Emperor / İmparator, 2019

Bronze / Bronz
58x26x26 cm
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Mikayel OHANJANYAN

Mikayel Ohanjanyan was born in Yerevan, Armenia in 1976, lives and works between Florence and Pietrasanta.

He attended the P. Terlemezyan State College of Fine Arts of Yerevan (graduated in 1995) followed by the State 
Academy of Fine Arts of Yerevan (graduated in 2001). In 2000, upon relocation to Italy, he entered the Academy 
of Fine Arts of Florence (graduated in 2005). During the course of his artistic career, he has participated in various 
national and international exhibitions, such as the 12th Venice Biennale of Architecture in 2010 (National Pavilion of 
Armenia), 54th Venice Biennale of Art in 2011 (Collateral Event) and the 56th Venice Biennale of Art in 2015 (National 
Pavilion of Armenia), in which Armenia was awared The Golden Lion for Best National Participation. In 2016, the work 
“Diario” was selected for the Frieze Sculpture Park 2016, exhibited at Regent’s Park in London and subsequently the 
same work was chosen for the prestigious Yorkshire Sculpture Park. In 2017, two works by Ohanjanyan were chosen 
for the FIAC - On Site project, exhibited in front of Petit Palais in Paris, France. In 2018, the work “The Threshold is the 
Source” won the E. Marinelli International Contemporary Art Award for the Opera del Duomo Museum. The work is 
placed in the permanent collection of the Opera di Santa Maria del Fiore / Opera del Duomo Museum in Florence.

Among his most important achievements are:
Winner of the E. Marinelli International Art Award, Museum of Opera del Duomo di Firenze, Italy, 2018
Selected Artist for FIAC - On Site, Petite Palais, Paris, France, 2017
Selected Artist for Yorkshire Sculpture Park, West Bretton, UK, 2017
Selected Artist for Frieze Sculpture Park, Regent’s Park, London, UK, 2016
Golden Lion - The National Pavilion of Armenia 56th Venice Biennale, Italy 2015
1st Prize - Premio Henraux, Italy, 2014
1st Prize - Premio Targetti Light Art, Italy, 2009
1st Prize - MOVIN’UP 2006, Italy, 2006
1st Prize - II International Contemporary Art Biennale of Pavia, Italy, 2003
Honorary Degree - XX Premio Firenze, Italy, 2002
3rd Prize - XIX Premio Firenze, Italy, 2001
3rd Prize - XIII International Sculpture Biennale of Ravenna, Italy, 1998

Mikayel Ohanjanyan 1976 yılında Ermenistan’ın Erivan kentinde doğmuştur. Yaşamını ve çalışmalarını Floransa ve 
Pietrasanta kentleri arasında sürdürmektedir.

Erivan P. Terlemezyan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden 1995 yılında mezun olduktan sonra eğitimine Erivan Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde devam etmiş, 2001 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında, İtalya’ya taşınması nedeniyle 
Floransa Güzel Sanatlar Akademisi’ne katıldı ve 2005 yılında öğrenimini tamamladı. Sanat kariyeri boyunca 
birçok ulusal ve uluslararası sergilere katılan sanatçı; 2010 yılında 12. Venedik Mimari Bienali’ne (Ulusal Pavyon 
bünyesinde); 2011 yılında 54. Venedik Sanat Bienali’ne (Yan Etkinlikler) ve 2015 yılında Ermenistan’ın En İyi Ulusal 
Katılım dalında Altın Aslan ödülü aldığı 56. Venedik Sanat Bienali’ne (Ermenistan Ulusal Pavyonu bünyesinde) 
katılmıştır. 2016 yılında “Diario” eseri, Londra’da bulunan Regent’s Park içerisinde sergilenen Frieze Sculpture 
Park için seçilmiştir; akabinde aynı eser saygınlığı ile bilinen Yorkshire Sculpture Park için de seçilmiştir. 2017 yılına 
gelindiğinde, Ohanjanyan’ın iki eseri FIAC - On Site projesi kapsamında Paris’te Petit Palais önünde sergilenmiştir. 
2018 yılında “The Threshold is the Source (Eşik, Kaynaktır)” eseriyle Opera del Duomo Müzesi için Uluslararası E. 
Marinelli Çağdaş Sanat Ödülü’nü kazanmıştır. Eser, Floransa’da bulunan Opera del Duomo Müzesi’ndeki Opera 
di Santa Maria del Fiore daimî koleksiyonu içerisinde sergilenmektedir.
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Mikayel OHANJANYAN
Materiality of the Invisible #26 / Görünmezliğin Maddeselliği #26

Altissimo statuary marble and stainless steel cables
Altissimo heykel mermeri ve paslanmaz çelik kablolar

2019, 130x42x42 cm

Sanatçının en önemli başarıları arasında;
Uluslararası E. Marinelli Çağdaş Sanat Ödülü, Opera del Duomo Müzesi, Floransa, İtalya, 2018
Seçilmiş Sanatçı, FIAC - On Site Projesi, Petite Palais, Paris, Fransa, 2017
Seçilmiş Sanatçı, Yorkshire Sculpture Park, West Bretton, Birleşik Krallık, 2017
Seçilmiş Sanatçı, Frieze Sculpture Park, Regent’s Park, Londra, Birleşik Krallık, 2016
Altın Aslan Ödülü – Ermenistan Ulusal Pavyonu, 56. Venedik Bienali, İtalya, 2015
1’incilik Ödülü - Premio Henraux, İtalya, 2014
1’incilik Ödülü - Premio Targetti Light Art, İtalya, 2009
1’incilik Ödülü - MOVIN’UP 2006, İtalya, 2006
1’incilik Ödülü – II. Pavia Uluslararası Çağdaş Sanat Bienali, İtalya, 2003
Onur Ödülü - XX Premio Firenze, İtalya, 2002
3’üncülük Ödülü - XIX Premio Firenze, İtaly, 2001
3’üncülük Ödülü – XIII. Ravenna Uluslararası Heykel Bienali, İtalya, 1998
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Materiality of the Invisible

I came up with the idea as I tried to portray, in terms of form and 

matter, the empty space of one of my earlier works called “Introverted 

Perspective #7”. It is an attempt to materialize the invisible, while trying to 

emphasize some of its conceptual and aesthetic features. The concept 

of the project can be perceived as multidimensional: on one hand 

it portrays the empty space as a form and matter, while on the other 

hand it questions the matter, compressed by steel cables, creating new 

perspectives between the boundary of the matter and the empty cube 

at the centre of the sculpture.

This work depicts a human and his relationship with his surroundings. A 

relationships that never stops shaping new landscapes, new perspectives, 

not only physical, but also psychic and sensory as well.

Mikayel Ohanjanyan

Görünmeyenin Maddeselliği

Bu fikir aklıma, “İçedönük Perspektif #7” isimli eski işlerimden birindeki 

boşluk alanını form ve madde açısından tasvir etmeye çalışırken geldi. 

Bu aslında hem görünmeyenin kavramsal ve estetik karakteristiklerini 

vurgulama, hem de görünmeyeni maddeleştirme çabası. Projenin 

konsepti çok boyutlu olarak algılanabilir: Bir yanda boşluk alanını bir 

form ve madde olarak betimlerken; diğer yanda ise çelik kablolarla 

sıkıştırılmış olan maddenin kendisini sorgulayıp, maddenin dış 

hatlarıyla, heykelin merkezinde yer alan içi boş küp arasında yepyeni 

perspektifler yaratıyor.

Bu eser, bir insanı ve onun çevresiyle olan ilişkisini betimliyor. Bu öyle 

bir ilişki ki, sürekli yeni peyzajlar, yeni manzaralar yaratıyor - yalnızca 

fiziksel olarak değil, aynı zamanda ruhsal ve duyusal olarak da.

Mikayel Ohanjanyan
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Armén ROTCH

Armén Rotch was born in 1955, in Yerevan, Armenia. He first began to exhibit his work in Armenia in 1978 under the 

name of Armén Hadjian, with the “Carré noir” Group, and continued to exhibit into the 1980s with the avant-gardists 

of the “3ème étage”, of which he was one of the founders, taking part in the “First Gathering of USSR Avant-gardists” 

in 1987. At this point, he began to show his work beyond Armenia: in Narva, Estonia in 1988; in Paris in 1989; in 

Copenhagen in 1990; and in Moscow, Vienna, and New York in 1991. He lives and works in Paris since 1993.

In the early 1990s, he exhibited during the Armenian Art week at the Bochum Museum in Germany and at Zimmerli 

Art Museum in New Jersey. He participated in the Armenian MAC Collection exhibition in Paris and is then presented 

at Caisse d’Epargne pour l’Art Contemporain Foundation in Toulouse. In 2011, his work was shown at Parcours Saint 

Germain FIAC-off and at SAM Art Projects Foundation. A retrospective exhibition was devoted to him at the Espace 

Art et Liberté near Paris and at ACCEA (Armenian Center for Contemporary Experimental Art) in Armenia. He also 

took part in the Gyumri Biennial (Armenia) and in the Douai Biennial (France) in 2015.

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.

Armén Rotch 1955 yılında Erivan, Ermenistan’da doğdu. Sanatçı 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’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 
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Armén ROTCH
Untitled / İsimsiz, 2018

Tea bags collage / Çay poşeti kolaj
160x130 cm

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

Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya
129x96 cm



42

Kirkor SAHAKOĞLU

Photo by Serdar Tanyeli

Born in Istanbul, Kirkor Sahakoglu studied at the Getronagan High School, after which he graduated from the School 
of National Applied Fine Arts Advertising Graphics Department. Later he received his master’s degree at Istituto 
Europeo Di Design in Milan. He also studied at Domus Academy and participated in workshops. 

In 1985 he started at the position of art director working for some of the prestigious advertising agencies in Turkey 
and then became a creative director. In 1995 he established his own agency. He worked with local and international 
companies helping them with their branding and products being rewarded with many Crystal Apple awards for his 
works.

He teaches at Graphic Design Department at the Faculty of Fine Arts of Marmara University since 2000 and has been 
working as a freelance consultant to several companies and agencies since 2010.

He also gives seminars and runs workshops at various universities and institutions including Bilgi University, Yıldız 
Technical University, Izmir Economy University, Faculty of Fine Arts at Dogus University, Faculty of Fine Arts at 
Bahcesehir University, Eskisehir Anatolian University and Turkish Advertising Foundation.

In 2013, Kirkor Sahakoğlu curated the exhibition titled “Bearing Witness to the Lost History of an Armenian Family 
Through the Lens of the Dildilian Brothers (1872-1923)” at Tütün Deposu (Tobacco Warehouse) in 2013. The artist who 
took part in various exhibitions, opened his first solo exhibition titled “ABSENT” at Tütün Deposu in 2015. His second 
solo show “UTOPIA” was held in 2017 in Galata Greek School halls.

İstanbul doğumlu olan Kirkor Sahakoğlu, Getronagan Lisesi’nin ardından Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu Reklam Grafiği Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Milano’da Istituto Europeo Di Design’da master’ını 
tamamladı. Domus Academy’de bir süre eğitim aldı ve atölyelere katıldı.

1985 yılından itibaren Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarında sanat yönetmenliği ve yaratıcı yönetmenlik 
yaptı. Ardından 1995 yılında kendi ajansını kurdu. Markalaşma sürecinde pek çok kuruma ve ürüne destek verdi. 
Reklamcılığı süresince çok sayıda Kristal Elma ödülü kazandı. 

2010 yılından bu yana serbest çalışan, ajanslara ve kuruluşlara danışmanlık yapan Sahakoğlu, 2000 yılından beri 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü’nde ders veriyor. 

Bilgi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Bahçeşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde ve Türkiye Reklamcılık Vakfı’ının 
aralarında bulunduğu çeşitli kurumlarda seminerler ve atölyeler düzenledi.

Kirkor Sahakoğlu 2013 yılında Tütün Deposu’nda “Dildilian Kardeşlerin objektifinden Bir Ermeni Ailesinin Yitik 
Geçmişine Tanıklıklar 1872-1923” adlı serginin küratörlüğünü üstlendi. Çeşitli sergilerde çalışmaları yer alan sanatçı, 
2015 yılında Tütün Deposu’nda “EKSİK” isimli ilk kişisel sergisini açtı. İkinci kişisel sergisi “UTOPIA”yı ise 2017 yılında 
Galata Rum Okulu salonlarında gerçekleştirdi.
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Kirkor SAHAKOĞLU
Untitled / İsimsiz, 2019

Mixed media on canvas / Tuval üzerine karışık teknik
200x200 cm
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Kirkor SAHAKOĞLU
Untitled / İsimsiz, 2019
Mixed media on canvas / Tuval üzerine karışık teknik
200x200 cm
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