
25 Temmuz – 24 Ağustos 2019 
25 July - 24 August 2019

Geçmiş Zaman Olur ki...
Down Memory Lane...

Zeynep Akgün
Sedat Girgin

Vav Hakobyan
Daron Mouradian

Cem Mumcu
Mesut Karakış

Arshak Sarkissian
Sayat Uşaklıgil

Galeri 77 Editions No: 008



2

Geçmiş Zaman Olur ki...

Galeri 77 geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiği sergilerden yola çıkarak bir nevi yakın geçmişi 
bizlere hatırlatan ve o anları tekrar keşfetmeye odaklanan “Geçmiş Zaman Olur ki…” 
isimli karma sergiye 25 Temmuz–24 Ağustos tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. 
Farklı stil ve üsluplardan 8 sanatçının daha önce sergilenmemiş ilgi çekici işleriyle 
oluşturulan seçki; Zeynep Akgün, Sedat Girgin, Vav Hakobyan, Mesut Karakış, Daron 
Mouradian, Cem Mumcu, Arshak Sarkissian ve Sayat Uşaklıgil’in son dönem eserlerini 
tüm sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

İnsanın geçmişte yaşadığı öyle güzel günler vardır ki, bunları hatırlayıp düşündüğünde o anları tekrar yaşamak 
istermişçesine iç geçirir, o günlerin yaşanmış çok keyifli günler olduğunu ve dünyalara değeceğini düşünür. İşte Galeri 
77 de geçtiğimiz sezon içinde gerçekleştirdiği iz bırakan sergilerden yola çıkarak serilerin daha önce sergilenmemiş 
eserlerinden oluşturduğu bu çok renkli seçkiyle tüm sanatseverleri aynı keyfi yeniden deneyimlemeye davet ediyor.

Sergide, Zeynep Akgün’ün kimi zaman melankolik ve kırılgan kimi zaman ise kendinden emin ve cesur ruh hallerini 
gerçekçi üslupla resmettiği kadını merkezine alan eserleri bizleri karşılıyor. Sedat Girgin’in daha önce ön gösterimleri 
yapılmış “Civan” ve “Bahar” isimli iki ayrı sınırlı edisyon çalışmasına, yine sanatçının kendine has bir dünya yaratarak 
karakterlerini kendine özgü, oynak ve aynı zamanda hafif buruk bir gerçeklik içinde işlediği cıvıl cıvıl yepyeni özgün eserler 
eşlik ediyor. Tüm temel sanat kurallarını alt üst ederek kendine has çizgisiyle rengarenk objeler ve tuhaf melez canlılar 
üreten neo-pop art sanatçısı Vav Hakobyan’ın kâğıt üzerine karışık teknik özgün işleri, bizleri sanatçının zengin hayal 
gücünü yeniden keşfetmeye davet ediyor. Yer yer doğal örüntüler ve kimi zaman da zamanın başlangıcını hatırlatan 
soyut geometrik temalarıyla Mesut Karakış’ın tuval yüzeyinde derinlik, boşluk-doluluk etkisi, transparan geçişler ile çok 
renklilik içeren kendine has “eksiltme” tekniği ile ürettiği eserleri bizlere yeni illüzyonlar sunuyor. Sanatseverlerin büyük 
ilgisini çeken absürt karakterleri ve masalsı renk paletiyle bizleri şaşırtmaya devam eden Daron Mouradian, geçmiş 
dönem eserlerinden özenle seçerek bir araya getirdiği kâğıt üzerine sanatçı imzalı sanatsal reprodüksiyon baskıları ile 
bizleri yeni fantastik yolculuklara çıkarıyor. Farklı ruh hallerini renk ve formlarla anlatmaya odaklanan Cem Mumcu, 
kendi hayatından yola çıkarak oluşturduğu eserlerinde bizleri her birimizin paylaştığı ortak hislerle yüz yüze getirerek 
bunlarla hesaplaşma imkânı sunuyor. Arshak Sarkisian’ın hayvan, doğa ve insan ilişkilerini merkezine alan ezoterik 
hikayelerinin şaşırtıcı tasvirleriyle dolu kâğıt üzerine mürekkep eserleri bizleri büyüleyerek farklı dünyaların kapılarını 
aralıyor. Serginin son sanatçısı Sayat Uşaklıgil dünyaya mutlu insan kavramının empoze edildiği 1930 ve 50’lere ait 
fotoğraflardan yola çıkarak tamamen yeniden kurguladığı zamansız ve tuhaf kompozisyonlarıyla bizleri şaşırtmaya, bu 
mutlu kalabalıkların kahkaha dolu keyifli anlarına bizleri ortak etmeye devam ediyor.

Sergi teknik olarak iki ana bölümden oluşuyor; Tuval üzerine yağlıboya ve akrilik eserlerin yer aldığı ilk bölüm ile orta ve 
küçük boyutlu kâğıt üzerine karışık teknik eserler ve çeşitli sınırlı edisyon işlerden oluşturulmuş ikinci bölüm. Galeri 77’nin 
Karaköy’deki mekânında 24 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan “Geçmiş Zaman Olur Ki...” isimli sergi, bizlere 
hafızalarımızı tazeleyerek sezon içinde keyif aldığımız o anları yenilenmiş bir bakış açısıyla tekrardan hatırlamaya ve 
keşfetmeye çağırıyor.
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Some days in our past lives are so lovely, so beautiful that even the very thought of those memories invoke an irresistible 
feeling of nostalgia, making us sigh in remembrance and wish to relive those moments, like they mean all the world 
to us. Based upon this same idea, Galeri 77 invites all art enthusiasts to this colorful selection of previous season’s 
highlighted exhibitions, including never-before-seen works from some of our favourite artists; to experience once 
again the all too familiar joy of art.

At first sight of the exhibition, the audience are greeted by Zeynep Akgün’s feminocentric works, in which women are 
depicted in a realistic style, sometimes in a state of melancholy and vulnerability and at other times self-confident and 
brave. Sedat Girgin’s two previously pre-displayed limited edition works, “Civan” and “Spring” are being accompanied 
by brand new works coming straight from artist’s trademark vivacious universe, filled with characters that are unique, 
playful and at the same time seemingly stuck in a bitter reality. With an equally unique approach of bending every 
basic rule and principle of art theory, neo-pop artist Vav Hakobyan’s unique works of mixed media on paper, including 
many-colored objects and bizarre, hybrid crossbreeds, invite us to rediscover the rich imagination of the artist. With 
natural patterns in places and abstract geometric themes reminiscent of the very beginning of time, Mesut Karakış 
shows us new illusions with his unique works comprised of depth, the effect of space-fullness, transparent transitions 
and multi-colorfulness, in his own method of “erasure”. Drawing much interest and continuing to surprise the audience 
with absurd characters and a fantastic color palette, Daron Mouradian once again sets us on an epic journey, this 
time with a selection from his previous artworks an elaborate collection of artistic reproduction prints, autographed 
on paper by the artist himself. Focusing on relaying different states of mind with colors and forms in his artworks that 
are mainly inspired by his personal life, Cem Mumcu allows us to confront and stand face to face with feelings that are 
common to every one of us. Arshak Sarkisian’s esoteric stories deriving from his observations upon the relationship 
between animals, nature and humans that he relays with amazing depictions by ink on paper, crack open the gates 
of equally amazing worlds. The last artist in the exhibition, Sayat Uşaklıgil continues to surprise the audience, with his 
timeless and bizarre compositions inspired by photos from the 30’s and 50’s, when the idea of “happy people” was 
first imposed on the earth, inviting us to indulge in the laughter-filled, happy-go-lucky moments of a merry crowd.

The exhibition is made up technically of two main sections; first section in which oil on canvas and acrylic works are placed, 
and a second part comprising of works that are medium or small format, mixed media on paper and various limited edition 
works. “Down Memory Lane…”, which can be visited until the 24th of August in Galeri 77’s space in Karaköy, calls the audience to 
remember and rediscover with a refreshed point of view the moments that gave us much joy during the season.

Down Memory Lane...

Galeri 77 is hosting between July 25 – August 24 its latest group exhibition, aptly-
named “Down Memory Lane…”, which looks to recreate the memorable moments 
of the near-past and focuses on rediscovering the highlights of previous season’s 
exhibitions. The selection includes and presents to art enthusiasts debuting works 
from 8 artists of different styles and backgrounds; such as Zeynep Akgün, Sedat 
Girgin, Vav Hakobyan, Mesut Karakış, Daron Mouradian, Cem Mumcu, Arshak 
Sarkissian and Sayat Uşaklıgil.
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Zeynep Akgün
Zeynep AKGÜN 1975 yılında Uzunköprü’de doğdu. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında aynı üniversitede 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamladı. Yurtiçi 
ve yurtdışında çeşitli sergi ve fuarlarda yeraldı. Arkhe ve 216 insiyatifleriyle grup sergileri 
düzenledi. Sanatçı çalışmalarını halen İstanbul’da atölyesinde sürdürmektedir.

Zeynep Akgün yapıtlarında genel olarak “insanlık durumlarını” konu alır. İnsanın doğal ile 
yapay arasında, belirgin ve muğlak arasında, bazen kurban, bazen cellat olarak, bilinçli 
ya da uykuda, bu tezatlar kıskacında yaşama zorunluluğunu sorgular, hiçbir zaman göz 
ardı edemeyeceğimiz diğer olasılığı da işaret ederek... Evrensel yaşamın ve insan doğasının 
vazgeçilmez olguları olan zıtlıklar arasında tarafımızı seçerken anlık sezgilerimiz bize yol 
gösterir. 

Ressam insanlık durumunun odağına kadını koyar. Ucuz göz alıcılıklarıyla bizi cezbeden 
parlak süsler, fiyonklar, kurdeleler Akgün’ün resimlerinde devasa boyutlarıyla kadın figürünü kuşatır. Bu cafcaflı nesneler 
kadının hareket alanını kısıtlayan öğeler olarak yer alırlar, tehditkâr varoluşlarıyla rahatsız edicidirler. Kadının bu tezat 
imgelerle ilişkisi daha çok “maruz bırakılma” halindedir. Kadın az sonra uyur uyanık halinden doğrulacak, sezgilerini 
eyleme dönüştürecek gibidir.

Kompozisyonlardaki formlar geleneksel anlayışla tuvalin boşluğuna konumlandırılırken gerçek oranları terk eder, güncel 
sanat anlayışının sonsuz esnekliğinden yararlanır. Biçimsel yapılardaki keskin farklılıklar da gerilimli bir atmosfer yaratır.

Zeynep Akgün was born in 1975, in Uzunköprü. She has graduated from Painting Department in Mimar Sinan University 
of Fine Arts in 1997, where she has also done her master’s degree in 2000. She has participated in several exhibitions 
and art fairs in Turkey and abroad, while also collaborating with the initiatives “Arkhe” and “216” in several group 
exhibitions. She currently resides in Istanbul, where her workshop is located in. 

Zeynep Akgün often depicts “human conditions”. She challenges the necessity of humankind to live in the grip of 
contrarieties such as those between the natural and the artificial, as well as the ambiguous & the conspicuous, at 
times existing as the victim and other times as the executioner, sometimes conscious sometimes unawake; all the 
while signifying that other possibility which we can never ignore. We are guided by our instantaneous instincts whilst 
choosing our side between the contrarieties which are indispensable facts of universal life and human nature.

The artist puts the female in focus of the human condition. In Akgün’s paintings, the female figure is encircled with 
enormous sized knots, ribbons and all sorts of shiny ornaments, alluring us with their cheap lustre. These flashy items 
are there as elements that restrict the freedom of movement for the women, and are highly disturbing with their 
menacing existence. The relation between the woman and these contrasting images are more like that of a state 
of “being subjected to”. The woman seems like almost awakening from this semiconscious condition, to make her 
intuitions into action. 

Artist’s forms in her compositions are situated in an empty space on the canvas per tradition dictates all the while 
leaving the more real proportions behind them, benefitting thus from the limitless flexibility of contemporary sense of 
art. More sharp contrasts in figural patterns serve to create a tense atmosphere in her work.
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Zeynep AKGÜN
İçli Dışlı / Intimate

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 2019
160x160 cm



6

Zeynep AKGÜN
Eko / Echo

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 2019
120x140 cm
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Zeynep AKGÜN
Seni Gördüm / I Saw You

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 2019
100x120 cm
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Zeynep AKGÜN
Anabel / Anabel

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 2019
60x80 cm
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Zeynep AKGÜN
Serina / Serina

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 2019
60x60 cm
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Zeynep AKGÜN
Sis / Fog

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 2018
40x50 cm
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Zeynep AKGÜN
Yeşil Işık / Green Light

Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 2018
40x50 cm
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Sedat Girgin
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.

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.
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Sedat GİRGİN
Mucize / Miracle

Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 2019
28x24 cm
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Sedat GİRGİN
Üç Cemre / Three Nymphs of Spring

Hahnemühle kâğıt üzerine arşivsel pigment baskı
Archival pigment print on Hahnemühle fine art paper, 2019

(ed.10+1 AP.) 35x70 cm
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Sedat GİRGİN
Baharı Beklerken / Waiting for Spring

Hahnemühle kâğıt üzerine arşivsel pigment baskı
Archival pigment print on Hahnemühle fine art paper, 2019

(ed.10+1 AP.) 35x70 cm
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Sedat GİRGİN
Civan I / Civan I

Hahnemühle kâğıt üzerine arşivsel pigment baskı
Archival pigment print on Hahnemühle fine art paper, 2018

(ed.10+1 AP.) 60x40 cm
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Sedat GİRGİN
Civan II / Civan II

Hahnemühle kâğıt üzerine arşivsel pigment baskı
Archival pigment print on Hahnemühle fine art paper, 2018

(ed.10+1 AP.) 60x40 cm
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Sedat GİRGİN
Civan III / Civan III

Hahnemühle kâğıt üzerine arşivsel pigment baskı
Archival pigment print on Hahnemühle fine art paper, 2018

(ed.10+1 AP.) 60x40 cm
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Vav Hakobyan
Vav Hakobyan 1987 yılında Erivan’da doğdu. 1994 yılında Mkhitar Sebastatsi Ortaokulu’na 
kayıt olduktan sonra 1995 yılında heykeltraşlık ve resim dersleri aldı ve çeşitli sergilere 
katıldı. 1999 yılında Mkhitar Sebastatsi Sanat Okulu’na kabul görüp, “Agrogitaspyur Gençlik 
Kulübü” üyeliğine 2002 yılına kadar devam etti. Sanat Okulu’ndaki öğrenimi boyunca 
Hakobyan heykel ve resim başta olmak üzere oymacılık, seramik, grafik resim ve halı 
dokuma dallarında çeşitli dersler aldı.

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. Bu yıllarda başta kendi okulu 
olmak üzere Ermenistan Sanatçılar Birliği, Ermenistan Ulusal Galerisi, Tumanyan Müzesi, 
Ermenistan Mimarlar Birliği ve Tamanyan Müzesi gibi kuruluşların bünyesinde bir çok 
öğrenci sergisinde yer aldı. Hakobyan, 2005 ve 2007 yılları arasında zorunlu askerlik 
hizmetini ifa etti.

Terhisinin ardından Hakobyan öğrenimine Terlemezyan Sanat Okulu’nda devam etti. 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’ın eserleri başta Ermenistan, Rusya, Çin, Fransa, Almanya, İspanya, Kanada, Lübnan, Türkiye ve ABD gibi 
ülkelerde olmak üzere tüm dünyada çeşitli özel koleksiyonlar ve müzelerde bulunabilir.

Vav Hakobyan was born in 1987, in Yerevan. He enrolled in the Mkhitar Sebastatsi Secondary School in Yerevan in 
1994 and in 1995 he took courses for sculpturing and painting, while taking part in several art exhibitions. In 1999 he 
got accepted to the Mkhitar Sebastatsi Art School and became a member of the “Agrogitaspyur Youth Club” until the 
year 2002. During his studies in the Art School, Hakobyan took several courses in sculpturing, painting, woodcraft, 
ceramics and graphical painting, as well as carpet weaving.

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. During 
his studies in this College he took part in many student exhibitions in the National Gallery of Armenia, the Artist’s 
Union of Armenia, the Terlemezyan Art College, the Tumanyan’s Museum, The Union of the Armenian Architects, the 
Tamanyan’s Museum. Hakobyan has completed his obligatory military service between 2005 and 2007.

Returning from the army, Hakobyan continued his studies in Terlemezyan Art College, after which 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’s artworks can be found in private collections and public museums throughout the world; in countries 
such as Armenia, Russia, China, France, Germany, Spain, Canada, Lebanon, Turkey, USA and others.
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Vav HAKOBYAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 2017
42x52 cm
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Vav HAKOBYAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 2017
43x55 cm
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Vav HAKOBYAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 2017
42x53 cm
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Vav HAKOBYAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 2018
44x55 cm



24

Vav HAKOBYAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 2018
50x63 cm
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Vav HAKOBYAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 2018
50x61 cm
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Vav HAKOBYAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 2018
50x62 cm
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Vav HAKOBYAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 2018
50x62 cm
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Vav HAKOBYAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 2018
50x62 cm
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Vav HAKOBYAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 2018
43x55 cm
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Vav HAKOBYAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 2018
44x55 cm
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Vav HAKOBYAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 2017
43x55 cm
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Vav HAKOBYAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 2016
43x50 cm
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Mesut Karakış
Mesut Karakış 1976 yılında Sakarya’da doğdu. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Hüsamettin Koçan Atölyesi’nden mezun oldu. Öğrencilik 
yıllarından itibaren çeşitli karma sergilerde yer aldı. Sanatçı çalışmalarını halen İstanbul’da 
sürdürmektedir.

Mesut Karakış’ın eserleri doğa ve soyut sanat arasında köprü kurmayı başarabilmiş doğru bir 
örnek oluşturuyor. Resme olan biçimci yaklaşımı gerçek dünyadan edindiği kaynaklarını hiç 
saklamıyor ve tasvir ile soyutlama arasında gidip gelen oldukça çekici bir estetik yaratıyor. 
Eserleri oldukça dinamik çizgi dizeyleri, seyrek şekiller, karmaşık dokular ve cazip renk 
örgüleri sergiliyor. Sanatçı eserlerinde genellikle sıcak renkler kullanıyor ve resimlerinin 
estetik gücünü arttırmak için bu renklere siyah ve beyaz yardımıyla kontrastlar oluşturuyor. 
Sanatçının resimlerinde kırmızı ve turuncu, tıpkı bir volkandan sızan lav akıntıları gibi sık sık 
çoklu formlar ve fırıl fırıl çizgilerden oluşan kompleks bir ağ içinde karşımıza çıkıyor. Renklerin 
güçlü özellikleri, kompozisyonun dinamik yapısıyla iyi şekilde dengeleniyor. Birlikte derinlik 

               ve güçlü bir devinim sahibi soyut imgeler oluşturuyorlar.

Mesut Karakış, yapıcılık ve yıkıcılık arasında gidip gelen sofistike ve özgün bir resim tekniği geliştirmiş durumda. Eserlerini 
oluşturma aşamasında, bulanıklık ve berraklıktan oluşan karakteristik estetiğini formüle etmek için sıklıkla resimlerini bölüm 
bölüm yaratıyor ve siliyor. Yapım aşamasında; önceden planlanan kompozisyon ve renk paletine göre farklı kalınlıklarda kat 
kat uyguladığı akrilik boyaları sonradan yine planlı bir şekilde yüzeyin eritilip, zımparalanıp, patine edilerek eksiltilmesiyle 
silerek altta yatan boya katmanlarını gözler önüne seriyor. Bu yolla, renk değişimleri birbirleriyle karışıp birleşerek sıra dışı 
bir psiko-görsel efekt yaratıyor. Uzaktan bakıldığında izlenen derinlik ve dokusal değerler, dokunsal yakınlıkta tuvalin düz 
ve pürüzsüz yüzeyi ile izleyicide illüzyon etkisi yaratmakla kalmıyor, izleyicinin zihniyle beraber gözlerini de okşayan canlı 
bir alan oluşturuyor. 

Mesut Karakış was born in Sakarya, in 1976. He graduated from Marmara University Faculty of Fine Arts, Hüsamettin Koçan 
Workshop, Department of Painting. He has participated in various group exhibitions since he was a student. He currently 
works and resides in Istanbul.

The work of Mesut Karakış is a good example for an artist who bridges between the spheres of nature and abstract art. His 
formalist approach to painting does not hide its sources in the real world and creates so an appealing aesthetic that shifts 
between representation and abstraction. The pieces show highly dynamic matrixes of lines, thin shapes, complex textures 
and appealing bride colors. The artist uses mainly warm colors, which he contrasts with black and white in order to support 
the aesthetic power of his paintings. Like lava-streams of a volcano, in Karakış’ paintings, red and orange appear frequently 
in a complex net of swirling stripes and multiple forms. The strong qualities of the colors find a nice counterbalance in the 
dynamic design of the composition. Together, they form abstract images that have deepness and powerful momentum.

Mesut Karakış has developed a sophisticated and individual painting technique, which shifts between construction and 
destruction. In the process of creation, the artist applies the acrylic paint on the canvas in different layers and thicknesses 
as per the pre-planned composition and color range. He then, once again in a planned manner erases the paint by 
dissolving the surface, rubbing sandpaper and reducing it by patinating; thus revealing the layers of color underneath. In 
this act, shifts of color merge and mingle with each other for creating an extraordinary psycho-visual effect. The depth and 
the textural value seen from far contrasts with the flat, smooth surface of the canvas when seen from a touch’s distance; 
serving not only to create an effect of illusion on the spectator, but also to stimulate their eyes as well as their minds.
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Mesut KARAKIŞ
İsimsiz / Untitled
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas, 2019
115x85 cm
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Mesut KARAKIŞ
İsimsiz / Untitled
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas, 2019
85x65 cm
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Mesut KARAKIŞ
İsimsiz / Untitled
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas, 2019
110x90 cm
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Mesut KARAKIŞ
İsimsiz / Untitled

Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 2018
130x170 cm
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Mesut KARAKIŞ
İsimsiz / Untitled
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas, 2019
90x60 cm
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Mesut KARAKIŞ
İsimsiz / Untitled
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas, 2019
69x57 cm
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Daron Mouradian
Daron Mouradian 1961 Erivan, Ermenistan’da doğdu. 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.

Daron Mouradian was born in 1961, 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”.
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Daron MOURADIAN
Kokot / Cocotte

Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı

Archival pigment print on 
Hahnemühle fine art paper 

(ed.10+1 AP.) 

2019, 67x55 cm
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Daron MOURADIAN
İmparator / Emperor

Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı

Archival pigment print on 
Hahnemühle fine art paper 

(ed.10+1 AP.) 

2019, 65,5x55 cm



43

Daron MOURADIAN
Pilot I / Pilot I

Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı

Archival pigment print on 
Hahnemühle fine art paper 

(ed.10+1 AP.) 

2019, 65,5x55 cm
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Daron MOURADIAN
Kral / King

Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı

Archival pigment print on 
Hahnemühle fine art paper 

(ed.10+1 AP.) 

2019, 65,5x55 cm
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Daron MOURADIAN
Hava Kuvvetleri Kumandanı 
Air Force Marshal

Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı

Archival pigment print on 
Hahnemühle fine art paper 

(ed.10+1 AP.) 

2019, 63,5x55 cm
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Daron MOURADIAN
Gezinti I / Promenade I

Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı

Archival pigment print on 
Hahnemühle fine art paper 

(ed.10+1 AP.) 

2019, 64,5x55 cm
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Daron MOURADIAN
Terbiyeci I / Trainer I

Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı

Archival pigment print on 
Hahnemühle fine art paper 

(ed.10+1 AP.) 

2019, 63,5x55 cm
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Daron MOURADIAN
Baküs III / Bacchus III

Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı

Archival pigment print on 
Hahnemühle fine art paper 

(ed.10+1 AP.) 

2019, 63,5x55 cm
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Daron MOURADIAN
Savaşçı I / Warrior I

Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı

Archival pigment print on 
Hahnemühle fine art paper 

(ed.10+1 AP.) 

2019, 67x55 cm
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Daron MOURADIAN
Terbiyeci II / Trainer II

Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı

Archival pigment print on 
Hahnemühle fine art paper 

(ed.10+1 AP.) 

2019, 67x55 cm
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Cem Mumcu
Cem Mumcu 1966 yılında Trabzon Akçaabat’ta doğdu. Çok erken yaşta okumaya ve 
yazmaya başladı. Hayatı çocukluğundan itibaren kitap ve edebiyatın etrafında dönüp 
durdu.

Tıp Fakültesini bitirdiğinde kendisini “çuvala tıkılmış gibi” hissetti. “Çuvaldaki delik” dediği 
psikiyatriden başını dışarı uzattı. 10 yıllık ihtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi’nde tamamladı. Türkiye’nin en tanınmış ve başarılı psikiyatristlerinden biri 
olan Cem Mumcu, Analitik Yönelimli Varoluşçu Psikoterapi yöntemini uygulamaktadır. 
Psikiyatri üzerine yaptığı bilimsel araştırmalar, artistik yaratıcılık ve duygudurum üzerine 
yoğunlaşmıştır.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 3 yıl boyunca Artistik Yaratıcılık ve 
Sanat Psikolojisi dersi vermiştir. Türkiye’nin en büyük şirketlerine iletişim üzerine eğitimler 
veren, etkileşim gruplarını yöneten Cem Mumcu, TED’in Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk 
organizasyon olan TedxReset’in konuşmacılarından biri olmuştur.

Psikiyatristliğinin yanında yazarlığı ve yayıncılığıyla da tanınan Cem Mumcu, 1997 yılında Okuyan Us yayınevini kurdu. 
Okuyan Us, 20 yıldır yayıncılığa devam ediyor ve yenilikleriyle ses getiriyor. Şiir, öykü, roman, deneme ve eleştiri türlerinde 
eserler üretmiştir Cem Mumcu. Hiçbir ödüle eser göndermemiştir. Doruktakiler 2004 Öykü Yazarı ödülü kendisine 
verilmiştir. 

Aynı zamanda çizen ve resmeden Cem Mumcu “Sandığınız Değilim, Sandığınız Şeylerden Hiçbiri Değilim, Sandık da 
Değilim!” isimli ilk kişisel sergisini Aralık 2016’da açmıştır. İkinci kişisel sergisi “Zoraki Yolculuk” ise 2018-2019 tarihlerinde 
Galeri 77 bünyesinde Joint Idea-Arnavutköy’de gerçekleştirilmiştir.

Cem Mumcu was born in 1966, in Trabzon, Akçaabat. He learned how to read and write at a very early age. His life 
revolved around books and literature ever since he was a child.

When he graduated from Medical School, he felt like he was “crammed in a bag”. He craned his neck through what 
he calls “The hole in the bag”, psychiatry. He completed his 10 years of specialization in Bakırköy Psychiatric Hospital. 
One of Turkey’s most renowned and successful psychiatrists, Cem Mumcu is known to be using the method of 
Existential Analytical Psychotherapy. His research on psychiatry is focused on artistic creativity and mood. 

He gave lectures on Artistic Creativity and Art Psychology for 3 years in Marmara University Faculty of Fine Arts. 
Cem Mumcu gives classes on communication to some of the biggest companies in Turkey, and he was invited to 
TedxReset, the first organization of TED held in Turkey, as a speaker.

Known also for his authorship and publishing, he founded “Okuyan Us” publishing house in 1997. Okuyan Us is still 
publishing books as of today and impacting the industry with its innovations. He also wrote in different genres such 
as poetry, stories, novels, essays and critics. He has never sent any of his works to any prize. He was awarded with 
Doruktakiler Story Writer prize in 2004.

Also drawing and painting, Cem Mumcu opened his first personal exhibition, “I’m Not The One You Think, I’m Not Any 
of Those You Think, I’m Not A Thing!”, in December 2016. His second solo exhibition “Accidental Travel” was held in 
Joint Idea-Arnavutköy within Galeri 77 between 2018-2019.
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Cem MUMCU
İçeride / Within

Kâğıt üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on paper, 2017
42x58 cm
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Cem MUMCU
Ardında / Behind

Kâğıt üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on paper, 2017
42x58 cm
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Cem MUMCU
Anladım Ama Anlam 
Veremiyorum 
Got It All But I Just 
Can’t Understand

Kâğıt üzerine akrilik 
ve mürekkep
Acrylic and ink 
on paper

2017, 58x42 cm
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Cem MUMCU
İnanamıyordu
He Could Not Believe it

Kâğıt üzerine akrilik 
ve mürekkep
Acrylic and ink on paper

2017, 58x42 cm
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Cem MUMCU
Günlük Otoportre
Daily Autoportrait

Kâğıt üzerine akrilik 
ve mürekkep
Acrylic and ink on paper

2017, 58x42 cm
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Cem MUMCU
Belki / Maybe

Kâğıt üzerine akrilik 
ve mürekkep
Acrylic and ink 
on paper

2017, 58x42 cm
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Cem MUMCU
Çıkmaya Çalışırken 
Trying To Get Out

Karton üzerine akrilik 
ve mürekkep
Acrylic and ink on 
cardboard

2017, 80x60 cm
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Cem MUMCU
Geçmiştekiler De 
Gömülüyordu 
Even Those in the Past 
Were Sinking

Karton üzerine akrilik 
ve mürekkep
Acrylic and ink on 
cardboard

2017, 80x60 cm
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Cem MUMCU
Yeni Parçaları 
Patlıyordu 

His New Pieces Were 
Exploding

Karton üzerine akrilik 
ve mürekkep
Acrylic and ink on 
cardboard

2017, 80x60 cm
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Cem MUMCU
Günlük Otoportre 

Daily Autoportrait

Pres tuval üzerine 
akrilik ve mürekkep
Acrylic and ink on 
canvas board

2017, 60x50 cm
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Cem MUMCU
Yanmak Aydınlatıyordu 

Burning was Illuminating

Pres tuval üzerine akrilik 
ve mürekkep
Acrylic and ink on 
canvas board

2017, 65x54 cm
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Cem MUMCU
“İnşirah”ın Başlaması 
The Beginning of 
“Al-Inshirah”

Karton üzerine akrilik 
ve mürekkep
Acrylic and ink on 
cardboard

2017, 80x60 cm
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Cem MUMCU
Bir Kurtla Karşılaşma 

Encounter With A Wolf

Pres tuval üzerine akrilik 
ve mürekkep
Acrylic and ink on 
canvas board

2017, 70x50 cm
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Cem MUMCU
Hüznün Bulduğu Renkler 
The Colors Found by 
Sorrow

Karton üzerine akrilik 
ve mürekkep
Acrylic and ink on 
cardboard

2017, 80x60 cm
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Cem MUMCU
Saklı Portre 

The Hidden Portrait

Kâğıt üzerine akrilik 
ve mürekkep
Acrylic and ink on paper

2017, 58x42 cm
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Arshak Sarkissian
Arshak Sarkissian 1981 yılında Gyumri, Ermenistan’da sanatçı Ararat Sarkissian’ın da dahil 
olduğu ailenin mensubu olarak doğdu. 1988 Ermenistan depremi sonrası Erivan’a taşındı. 
1998 yılında Erivan, Ermenistan’daki Ulusal Estetik Sanat Merkezi’nden mezun olan 
Sarkissian, 2001-2002 yıllarında lisans üstü eğitimini Kıbrıs Rum Kesimi, Paphos’ta bulunan 
Kıbrıs Sanat Okulu’nda tamamladı.

Arshak Sarkissian’ın sanatı çağdaş insanı konu alır; çağdaş insanın etrafını çevreleyen 
karmaşa ve ihtilafın yanı sıra sanatçının hayal dünyasından yansıyan metafizik özellikleriyle 
ilgilenir. Dünyanın sadece fiziksel gerçeklikle sınırlanmamış, doğrudan sanat ve edebiyattan 
etkilenen birçok başka gerçek dünya içeren çoğulcu bir yer olduğunu düşünen sanatçının 
kendi dünyası ise Güney Amerika’nın Büyülü Gerçekçilik akımının yanı sıra Asya Şamanist 
geleneklerinden esinlenmektedir. Sarkissian sanatında gündelik hayatın doğaüstü yönlerini 
sergiler. Sürekli olarak insan kişiliğini çok boyutlu, çok katmanlı yönleriyle keşfeder. Çizimleri 
öz bilince sahip, sanki psikolojik bir deneyden çıkmış gibi gözüken insan figürleriyle doludur 
ve bu figürler de kendini keşfetme ve evrim süreçlerinden geçmektedirler. Bu gibi deneyler 

sonucunda kişilikleri ya canavarsı bir anomali doğuracak ya da fauna ve floranın bir melezi haline gelecektir, ta ki insan 
ve insanlık dışı hiçbir şekilde ayırt edilemeyecek hale gelene kadar. Arshak Sarkissian’ın çizimleri figüratif olduğu kadar 
çağdaştır da, ve büyük oranda Rönesans sanatından esinlenilmektedirler – çizime karşı titiz yaklaşımının yanında gerçekçi 
ve mistik öğelerin sentezi sanatının temelini oluşturur. Karakterleri eksantrik mizaçlara ve egzotik duruşlara sahiptir – ki 
bu da “kişilik” denen şeyin temel öğesidir – ve bu esnada sanatçının hayvan melezleri her zaman fazladan boyutlar ve 
ifadeler takınmaktadırlar. Bu karakterler, mitolojileri komplike dünyalar açığa çıkaran yarı insan, yarı hayvan prototiplerle 
dolu kadim bir diyardan çıkıp gelmektedir, ancak sanatçının çizimleri bu yaratıkları kendi içlerindeki şeytanlarla boğuştukları 
post-modern, çağdaş dünyada konumlandırır.

Arshak Sarkissian was born in 1981, Gyumri, Armenia, in the family of artist Ararat Sarkissian. After the 1988 Armenian 
earthquake, he moved to Yerevan. In 1998, he graduated from National Aesthetic Center of Art, Yerevan, Armenia, 2001–
2002 Postgraduary Cyprus College of Art, Paphos, Cyprus.

Arshak Sarkissian’s art is all about contemporary man, the complexities and controversies that surround him as well 
as his metaphysical peculiarities as refracted through the artist’s imagination. Convinced that the world is a pluralistic 
place that is not just limited to physical reality and in which many worlds – directly inspired by the arts and literature 
– are just as factual, his world is informed by the Magic Realism of South America as well as Asiatic Shamanistic 
traditions. Sarkissian illustrates the supernatural aspects of every day life in his art. He is constantly exploring the 
human personality with its multi-dimensional, multi-layered facets. His drawings are peopled with self-conscious 
entities that seem to be in psychological experiments with themselves in a process of self-discovery and evolution. 
It is through such experiments that the personality gives way to the genesis of either a monstrous abnormality or a 
hybrid of fauna or flora, until human and inhuman ultimately become indistinguishable. Arshak Sarkissian’s drawings 
are figurative as well as contemporary, and are greatly influenced by Renaissance art – the meticulous approach to 
drawing and the synthesis of both realistic and mystical elements being germane to his art. His characters have an 
eccentric temperament and an exotic disposition – as this is a vital component in the making of “personality” – and 
his animal hybrids always divulge extra dimensions and expressions along the way. They emerge from an ancient 
world that was populated by half human, half animal prototypes, whose mythologies revealed complex worlds, but 
his drawings place these creatures in a post-modern, contemporary world where they still grapple with their daemons.
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Arshak SARKISSIAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine mürekkep / Ink on paper, 2010
57x77 cm
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Arshak SARKISSIAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine mürekkep / Ink on paper, 2010
57x77 cm
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Arshak SARKISSIAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine mürekkep / Ink on paper, 2010
57x77 cm
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Arshak SARKISSIAN
İsimsiz / Untitled

Kâğıt üzerine mürekkep / Ink on paper, 2010
57x77 cm
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Sayat Uşaklıgil
Sayat Uşaklıgil 1975 yılında İstanbul’da doğdu. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü birincilikle bitirdi. Aynı kurumda yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. “Arkhe” ve “216” inisiyatifleriyle grup sergileri düzenledi. Yurtiçi ve yurtdışı olmak 
üzere çeşitli sergi ve fuarlara katıldı. Çalışmalarına halen İstanbul’daki atölyesinde devam 
etmektedir.

Figüratif, ütopik, sürreal çerçevelerde zaman, uzam ve mekân bağlamında yapıtlar üreten 
Sayat Uşaklıgil, eserlerinde ironik bütünsellikler yaratıyor. Sanatçının akrilik boya ile ürettiği 
çeşitli formlardaki tabloları figüratif bir yoğunluk, mekânsal bir derinlik içinde alternatif ve çok 
boyutlu gerçeklikler sunarken illüstratif ve sinematografik bir üslup ile ele aldığı yapıtlarında, 
ağırlıklı olarak kadın figürleri ve kimi zaman da karma bir biçimde kadın-erkek figürlerini yan 
yana kullanıyor. Masum ve mutlu figürler ile gülen, gülümseyen ve çoğu zaman eğlenceli anları 
betimleyen sanatçı, geçmiş ve bugünün birlikteliği içindeki figürleriyle nostalji, mekânlarıyla 
da salt realiteye dayalı bir sentez oluşturuyor.

Sanatçı kullandığı boyalarda monokrom ve renk cümbüşleri ile çarpıcı ahenkler yaratıyor. Çoğu zaman arka planın renkli ve 
figürlerin siyah-beyaz resmedildiği yapıtları, sanatçının sanat tarihinin köklerinden aldığı referansları da izleyiciye sunuyor. 
Dikkat çekici ve gösterişli renklerle Barok’un dinamizm ve devinim içindeki canlı renk ve biçimlerini tercih ediyor. Bu sayede 
tuvallerde görünen imgelerin sevinçli halleri ve aktif hareketleri daha da canlandırılarak renk ve biçimsel bir bütünlük içinde 
harmanlanıyor. Soğuk ve sıcak renkler arasında pastel ve frapan renkleri, yekpare plastik bir kolajın zıtlıkları içinde izleyiciye 
sunuyor. Zıtlık içindeki figüratif ve uzamsal mutlak eklektizm tablolardaki kavramsal biçimciliğe de yoğun olarak destek 
sağlıyor. 

Sayat Uşaklıgil was born in 1975, in Istanbul. He has graduated ranking first in his class from Painting Department 
in Mimar Sinan University of Fine Arts, where he has also done his master’s degree. He has participated in group 
expositions with art initiatives “Arkhe” and “216”, along with several exhibitions and art fairs both local and abroad. He 
continues to work in his workshop located in Istanbul.

Composing artworks in figurative, utopian, surreal frames within context of time, extent and space, Sayat Uşaklıgil 
seeks to create ironic integrities in his body of work. Made by using acrylic paint, his paintings showcase alternative and 
multi-dimensional realities in a figurative density and a spatial depth. His works, in which he utilizes an approach that 
is illustrative and cinematographic, often include female figures and male and female figures compositely juxtaposed. 
Portraying innocent, merry figures and laughing, smiling, often fun moments; the artist creates a synthesis based on 
absolute reality with its surroundings, but also on nostalgia with figures in a collocation of the past and today.

The artist creates striking harmonies utilizing monochrome and array of bright colors. The works, in which more often 
than not the background is colorful and the figures themselves are black and white, present several references taken 
by the artist from the basis of art history. He opts for Baroque in its dynamism and vivid colors and shapes in motion 
with dashy and flamboyant colors of his own. In this way the joyous states and active movements of the images on the 
canvas are further invigorated and blended in a coherence of color and form. He presents to the audience pastel and 
flashy colors beside cold and warm ones, all within the contrast of a massive plastic collage. The absolute figurative 
and spatial eclecticism in contrast further supports the conceptual formalism inherent in the paintings.
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Sayat UŞAKLIGİL
Mağara / Cave

Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 2019
160x160 cm
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Sayat UŞAKLIGİL
Onikiye Beş Kala / Five to Twelve

Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 2019
160x160 cm
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