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Galeri 77, 16. İstanbul Bienali teması olan “Yedinci 
Kıta” kavramına odaklanarak 5 Eylül-12 Ekim tarihleri 
arasında Sergey Narazyan’ın “Canlı Rüyalar ve Taşra 
Trajedileri” isimli İstanbul’daki ilk kişisel sergisine 
ev sahipliği yapıyor. İnsan yerleşim alanlarının hızla 
büyüdüğü, şehir-doğa ayrımının gittikçe daha da 
bulanıklaştığı günümüzde “iyi bir hayat” hayaliyle hiç 
düşünmeden arkada bıraktıklarımızı ve bu uğurda 
yaşadığımız kadim topraklarla kurduğumuz bağın 
geldiği noktayı merkezine alan sergi, sanatçının 
birbirinden seçkin kâğıt üzerine pastel eserlerini Galeri 
77’nin Karaköy’deki mekânında tüm sanatseverlerin 
beğenisine sunuyor.

Evren, dünya, insan ve tüm varlıkların misyonunun 
karşıtlıklarla dolu bir yaşamı dengeleme çabası olduğu 
düşünülürse sürdürülebilir bir dünyayı da mümkün kılabiliriz. 
İnsan tabiatın bir parçası olmayı bırakıp uzaklaştığından 
bu yana dünya daha çok zarar gördü. İnsanlar için daha iyi 
bir hayat hayal edilirken gelişimin getirebileceği zararlar iyi 
hesap edilmedi, öngörülemedi ve iyi hayat hayali evimizi 
tehdit etmeye başladı.

İçinde yaşadığımız dünyanın yeni bir yok oluş çağına girdiği 
konusunda pek çok bilim insanı hemfikir. Artık üzerinde 
yaşadığımız gezegenin insan eli değmemiş köşeleri gitgide 
azalırken insan yerleşim alanlarının hızla büyüdüğü ve 
üzerinde yaşayan nüfusun kontrolsüz genişlemesiyle şehir-
doğa ayrımının gittikçe daha da bulanıklaştığı bir noktaya 
ulaştık ve Dünya’ya verilen zararın boyutlarını hala idrak etmiş 
değiliz. Yedinci Kıta, tam da zararın boyutlarını göstermek 
için çıkış noktasını, Pasifik Okyanusu’nun ortasındaki devasa 
atık yığınından alıyor. Yedinci Kıta, 3,4 milyon kilometrekare 
genişliğinde, 7 milyon ton ağırlığındaki bir plastik yığınından 
meydana geliyor.

İnsanın kendi eliyle yaptığı yıkım sadece ekolojik boyutta 
değil aynı zamanda kendi hayatlarımızı yıkıyoruz. Ekonomik 
koşullar, savaşlar, iklim koşulları ve açlık göçe yol açıyor. 

Focusing upon the notion of “Seventh Continent” that 
is the main theme of 16th Istanbul Biennial, Galeri 
77 hosts Sergey Narazyan’s first solo exhibition in 
Istanbul between September 5 – October 12, “Vivid 
Dreams and Countryside Tragedies”. Centering upon 
the things we leave behind without a second thought 
in search of a “better life” in today’s world, where 
the residential areas are growing rapidly and the 
difference between the city and the nature dwindles 
day by day, and exploring the state of the connection 
we have with ancient lands we have been living on to 
this end; the exhibition features exquisite pastel on 
paper works, available for all art enthusiasts to enjoy 
in Galeri 77’s space in Karaköy.

When one contemplates that the universe, the world, the 
humankind and all entities have a mission of balancing 
the life that is filled with contrasts, one can perceive that a 
sustainable world is very much a possibility. The humans 
have long left being a part of nature and drifted apart from 
it, damaging the world even further. When the humankind 
dreamt of a better future and a better life; the devastation 
caused by development was overlooked and that dream of a 
better life have started to threaten our very homes. 

Numerous scientists have already reached a consensus that 
our world has entered a new age of mass-extinction. We are 
now at a point where the diminishing of pristine corners of the 
earth and growing of settlement areas at an alarming rate, 
coupled with uncontrolled overpopulation, are causing the 
distinction between the cities and the nature to become even 
more blurred. On top of that, we are still unaware of the scale 
of damage caused to Earth. For this very reason, Seventh 
Continent’s point of origin becomes the colossal mass of 
dump in the center of the Pacific Ocean. Seventh Continent 
is nothing but a huge collection of plastics, expanding 3.4 
million kilometers in width and weighing about 7 million metric 
tons. 

The results of this man-made devastation are not just on 
an ecological scale, but also can easily be seen in our own 
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Daha iyi bir yaşam hayaliyle insanlar doğdukları toprakları, 
evlerini, kültürlerini kaybediyorlar. Sergey Narazyan, bu 
perspektifle insanların geride bıraktığı boşluğu resmediyor. 
Bize kaybettiklerimize tekrar dönüp bakmamızı öneren 
Narazyan, insanın doğa karşısındaki gücü ve güçsüzlüğü 
üzerine etkileyici kompozisyonlar sunuyor. Şehirlere yığılan 
insanların taşrada bıraktığı evlerin boşaldığı, genç nüfusun 
yok olduğu, ıssız sokaklar ve sonsuz bir yalnızlığın hâkim 
olduğu manzaraları kâğıt üzerine pastelle işleyen Narazyan, 
eserlerini “Taşra Trajedileri” adı altında sunuyor.

Narazyan’ın, son yıllarda yaptığı çalışmaların birçoğu karşıtlık 
üzerine kurulu. Yaşam ve ölüm, gençlik ve yaşlılık, güç ve 
güçsüzlük gibi temaları, farklı figürler aracılığıyla bir fikre 
dönüştüren sanatçı, bir eserinde, sisli bir havada yüksek 
dağların arasında küçücük görünen askeri birliklere tepeden 
baktırarak, gözde büyütülen askerlerin içsel korkularının 
zayıflığını yani; gücün güçsüzlükle yürümesini gösterir. Bazen 
ise durağan insan figürleri kullanarak, yılların yüküyle ağırlaşan 
vücut duruşlarını, deneyimin bilinciyle yoğrulan bir bakışla 
pekiştirir. Yaşlanmanın yarattığı tahribatı ve biriken hatıraları 
insanla sınırlı tutmayan sanatçı, olgunlaşmış meyveleri ya 
da “İhtiyarlar” adını verdiği eserinde olduğu gibi bakımsız 
otların içinde iki eski ahşap kulübeyi resmederken, izleyeni 
varoluşun evrelerini düşünmeye sevk eder. Narazyan’ın 
eserlerinde zemin de anlama büyük katkıda bulunur. Bazen 
kırışık bir kumaş, bazen dalgalara benzeyen kıvrımlar, 
bazense doğu kilimlerinin motifleri ve ipekli kumaşlar, 
hikâyenin tamamlayıcı öğeleri olarak öne çıkar. Ölüm temalı 
bu kilim motifleri, aynı zamanda insanın ebedi yolculuğunun 
simgesi olarak resmedilir. Bazense sanatçı, motifleri ipek 
kumaşlarla kesiştirip farklı zaman kesitleri yaratır. “Kırmızı 
Ruj” adlı eserinde Narazyan, bu zaman dilimlerinin kesişim 
noktasında, yaşlanmanın bozduğu fiziksel görünümüne inat 
çiçekli bluz giyen kırmızı rujlu bir kadını resmederek, yeniden 
yaşam döngüsünü düşünmemizi ister.

Sergi teknik açıdan küçük-orta ölçekli kâğıt üzerine pastel 
işlerden oluşmaktadır. Zaten, Sergey Narazyan çalışmalarında 
teknik olarak sadece bu malzemeyi kullanan enteresan bir 
sanatçı. Akademiden mezun olduğu 1995 yılından bu yana 

lives. The economic factors, wars, climate factors and famine 
cause migration. People leave their homes, cultures and the 
lands they were born on behind in search for better lives. In 
this perspective, Sergey Narazyan paints the void that people 
leave behind. Counseling us to look back and see what we 
have lost, Narazyan offers impressive compositions on the 
dominance and weakness that humankind have upon the 
nature. Narazyan paints with pastel on paper scenes where 
remains only empty houses in country side left by people long 
gone and flooded into the cities, where young population 
practically disappeared, and where deserted streets and 
eternal solitude reigns; he depicts all of these topics and 
presents them under the name of “Provincial Tragedies”.

In recent years, Narazyan has based most of his works 
on contrast. Generally transforming contrasting themes 
such as life and death, youth and agedness, power and 
weakness into ideas using different figures, the artist in one 
of his recent pieces renders a view from above of the troops 
of soldiers in a foggy atmosphere between high mountains, 
where the normally looming troops can be seen as tiny as 
ants, depicting their weakness in the face of inner fear and 
thus, the rapport between power and weakness. From time 
to time, using static human figures he reiterates their postures 
that had become heavier under the weight of years with a 
view infused with the consciousness of experience. Not just 
confining the distortion of old age and collected memories 
to human beings, the artist, when painting overripe fruits - or 
as it can be seen in his painting “The Elders” which depicts 
two old wooden cottages in an unkempt landscape full of 
weeds – encourages the viewer to contemplate on the stages 
of existence. The background also plays an important role in 
Narazyan’s paintings. Sometimes as a wrinkled fabric or wavy 
curls, and sometimes as the motifs of an Eastern rug and silky 
fabrics, the floor becomes prominent as an integral element 
to the story. These rug motifs with the theme of death are 
also painted as a symbol of the everlasting journey of human 
beings. Occasionally, the artist crosses these motifs with silk 
cloths to create different time sequences. In his artwork “The 
Red Lipstick”, Narazyan pictures a woman stationed just 
on the junction point of these time sequences who, despite 
her physical appearance withered with old age, wears a red 
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başka hiçbir malzemeye yönelmeden pastel tekniğinde 
uzmanlaşmayı tercih etmiş ve zaman içinde bu tekniğini 
geliştirerek üst bir noktaya taşımayı başarabilmiştir. Özellikle 
monokrom işlerinde sanatçının pasteli füzen ve karakalem gibi 
çok farklı algılanabilecek şekilde kullandığına şahit oluyoruz. 
Sanatçı genelde eserlerinde hayatın yavaş yavaş dönüşerek 
uykuya çekilmeye başladığı sonbahar tonlarını tercih eder. 
Mevsime özgü tüm renk katmanlarının iç içe geçtiği, sisli 
puslu bir havanın hâkim olduğu bu teatral ortamlara bir de 
güneş ışınlarının daha yatay geldiği sonbahar ışıkları altında 
uzayan gölgeleri de ekleyerek tamamen heyecan uyandıran 
pitoresk atmosferler yaratır.

Sergide yer alan eserleri konusu itibariyle iki ana başlık altında 
toplayabiliriz. İlk bölüm; tamamen yaşamdan yoksun veya tek 
tük canlının hayal meyal seçilebildiği puslu ve dingin uçsuz 
bucaksız doğa manzaraları ile eskimiş, terkedilmiş ve belki de 
çoktan unutulmuş hayalet kasabaların hüzünlü görüntülerinin 
yer aldığı pastoral resimlerden oluşmaktadır. İkinci bölüm 
ise, daha çok hayatın olgunluk evresi ve fiziksel yaşlanmayı 
merkezine alan durağan insan figürlerinden meydana 
gelmektedir. Bu resimler, hayatın yükü altında gittikçe ezilen 
ve yaşlanmanın getirdiği tüm tahribatı üzerinde taşıyan 
kırılgan bedenlerine rağmen hala daha buruk bir mutluluk 
ve derin ifadeler taşıyan kırsal bölge insanlarını merkezine 
alır. Tüm resimlerde ortak melankolik bir his hâkim sürerken 
sanatçının yer yer yumuşak ve sert boya dokunuşlarıyla bir 
araya getirdiği ustalıkla inşa edilmiş kompozisyonlarında 
sanki hep var olacakmış sandığımız ve hatta hatıralarımızdaki 
gibi canlı kalacağını düşündüğümüz çevrenin zaman içinde 
uğradığı tahribat ve çöküşü iliklerimize kadar hissederiz. Bu 
karşıtlık hissini artırmak için sanatçının eserlerinde sıklıkla 
sembolizm ve hiciv sanatına başvurduğunu söyleyebiliriz.

lipstick and a floral blouse, thus inviting us to reflect on the 
cycle of renewal.

The exhibition technically consists of pastel on paper works 
that are small-medium scaled. As a matter of fact, Narazyan 
fascinatingly only utilizes this material in his works. Since the 
year of 1995 when he graduated from the academy, he chose 
to master the technique of pastel without ever turning towards 
another material, and in time enhanced his technique and 
took it to a next level. Especially in his monochrome works, we 
witness his ability to use pastel in unorthodox ways, such as 
substitute for a charcoal pencil. The artist prefers autumnal 
shades of color, as the life slowly transforms and prepares 
to go into deep slumber in that season. He paints theatrical, 
misty and foggy scenes where all the colors of the season 
mingle and intertwine; then he enriches this sensational, 
picturesque atmosphere by adding shadows stretching under 
horizontal rays of the autumn sun.

The works in the exhibition can be viewed in two main 
sections, separated as per their topics, respectively. First 
section consists of misty, still landscapes stretching towards 
the horizon almost completely devoid of any life forms; and 
pastoral paintings with somber sights of worn off, abandoned 
and perhaps already forgotten ghost towns. Second section 
is more or less about dormant figures of people in maturity 
stages of their lives, highlighting the physical aging process. 
These paintings focus upon the rural people under the 
heavy burden of life, armed with bittersweet joy and deep 
expressions even though they carry the deformation caused 
by old age on their fragile bodies. This air of melancholy 
persists throughout the series; and in these masterfully 
crafted compositions, we feel the descent and collapse of our 
surroundings that we once thought to be ever-present and as 
vivid as in our memories. It is safe to say that the artist calls 
upon the art of symbolism and satire, to enhance this feeling 
of contrast.
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Yıldırımdan Sonra / After The Lightning, 2005
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x80 cm
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Eylül / September, 2010
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper
65x80 cm
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Sonbahar Yolu / Autumn Road, 2012
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x75 cm
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Yaz / Summer, 2007
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper
65x80 cm



9

Kırmızı Gölge / Red Shadow, 2007
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x80 cm
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Gün Batımı / Sunset, 2017
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper
65x75 cm
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Gün Doğumu / Sunrise, 2007
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x80 cm
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Tarlada / In Field, 2004
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper
65x75 cm
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Kırmızı Ruj / Red Lipstick, 2007
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x80 cm
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Direk / Pole, 2019
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper
65x80 cm



15

Troleybüs / Trolleybus, 2019
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x80 cm



16

Ağaç / Tree, 2019
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper
65x75 cm
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Bulut / Cloud, 2019
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x75 cm
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Sisli Manzara / Foggy Landscape, 2009
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper
45x50 cm
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Sınırda / On The Edge, 2011
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x75 cm



20

Işık / Light, 2003
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper
65x75 cm
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Gökyüzü ve Toprak / Sky and Earth, 2007
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x80 cm
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Dağlarda Gece / Night in The Mountains, 2013
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper
45x60 cm
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Vadi / Valley, 2012
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x75 cm
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Dağ / Mountain, 2018
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper
65x80 cm
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Dağlara Doğru / Up to The Mountains, 2012
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x75 cm
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Karlı Dağ / Snowy Mountain, 2005
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper
65x75 cm
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Olgun (Armut) / Ripe (Pear), 2015
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

45x60 cm
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Sergey NARAZYAN

1970, Erivan, Ermenistan’da doğdu. Sergey Narazyan güzel 
sanatlarla alakalı ilk eğitimini Ermenistan Mimarlar Birliği’ne 
bağlı bir çizim stüdyosunda aldı. Sonraki yıllarda, tanınmış 
sanatçı Ruben Gabriyelyan’a ait stüdyoda resim, çizim ve 
kompozisyon derslerinin ardından 1989 yılında Erivan Sanat 
Enstitüsü Figüratif Sanatlar Departmanı, Grafik Sanatlar 
bölümüne girdi.

İlk kişisel sergisini 1994 yılında Ermenistan Mimarlar 
Birliği sergi salonunda açan sanatçı, pastel çalışmalarıyla 
sanat otoritelerinin dikkatini çekti. 1995 yılında Rus yazar 
Boris Pasternak’ın “Doktor Jivago” romanı için hazırladığı 
illüstrasyonlar ile Erivan Sanat Enstitüsü’nden yüksek lisans 
tezini alan Narazyan, bu eserleri sayesinde Ermenistan 
Sanatçılar Birliği’ne henüz 24 yaşındayken kabul edildi.

1995 ve 1997 yılları arasında J. Swift’in “Güliver’in Gezileri” 
romanının tüm bölümlerine ait resimleri tekrar çizdi. Eğlenceli 
ve dramatik benzetmeleri günlük yaşamla birleştiren 
Narazyan, Güliver’in yakalanmış bedenindeki büyük toplantıyı 
ya da bacakları arasında yürüyüşe geçen Lilliput birliklerini, 
Swift’in aksine bir hayal adasında değil, tanınabilen gerçeklikte 
resmetti.

Ardından, Narazyan’ın, taşra hayatıyla ilgili iğneleyici, ironik 
ve bazen muzip gözlemleri samimi bir üslupla yansıttığı 
tablolarını, “Taşra Trajedileri” ismi altında birleştirdi. 2001 yılında 
Narazyan üçüncü kişisel sergisini, Fransa Sanat Akademisi 
üyesi ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi, ünlü modacı Pierre 
Cardin’in kişisel yardımı ile Paris’te açtı. Sergi, sanatçının temel 
eserlerinin yanı sıra, illüstrasyon ve resimlerinin de yer aldığı 
90 eserden oluştu.

Born in 1970, Yerevan, Armenia. Sergey Narazyan’s first 
education of fine arts was in a drawing studio in Union of 
Architects of Armenia. In the following years, Narazyan took 
lessons in painting, drawing and composition in the studio of 
the well-known Armenian artist, Ruben Gabriyelyan.

His first solo exhibition took place in the exhibition hall of the 
Union of Architects of Armenia in 1994, where he immediately 
drew the attention of art critics with his crayon works. In the 
year 1995, he got admitted to the Union of Artists of Armenia 
at the age of 24, thanks to his illustrations to the Russian 
author Boris Pasternak’s novel “Doctor Zhivagho” which also 
constituted his master’s thesis.

Between the years 1995 and 1997, he reproduced every 
illustration in all pages and chapters of J. Swift’s renowned 
novel, “Gulliver’s Travels”. Blending amuzing and dramatic 
analogies with present-day life, Narazyan depicted iconic 
scenes such as the mass meeting on captured Gulliver’s body 
or the march of Lilliputian troops between Gulliver’s legs in 
recognizable reality, instead of Swift’s imaginary island.

Subsequently, Narazyan put together a collection of his 
paintings named “Provincial Tragedies”, where he expressed 
his caustic, ironical and sometimes even wicked observations 
on provincial life with a sincere approach. In 2001, Narazyan 
opened his third exhibition in Paris, with the personal 
assistance of the Academy of Arts of France member and UN 
Goodwill Ambassador Pierre Cardin, the renowned couturier. 
The exhibition consisted of 90 pieces; which included almost 
all of his principal works, as well as his other illustrations and 
paintings.
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