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Uzunca bir süre boyunca resim sanatı temsil yoluyla dolayımlama yapmayı kendine görev edinmiş durumdaydı. Ressamlar tuvali 
bir ayna gibi kullanıp, kültür ve sanata dair değişen kavramlara göre fiziksel ve metafizik hadiseleri yansıtırlardı. Ressamların bu 
yükümlülüğü günümüz sanatında büyük ölçüde önemini yitirmiş durumda. Gerçekten de sanat tarihi objektivizm ve rasyonalizmden 
gelip, subjektivizm ve duyguya varıncaya kadar ressamların on dokuzuncu yüzyıldan itibaren dünya hakkında kişisel fikirlerini ve 
hislerini dile getiren, bireysel anlatıcılar hâlini aldıkları bir yolculuktur. Yine de çeşitli sanat akımları gerek dışavurumculuktan 
kavramsalcılığa gerekse de biçimcilikten sosyopolitik angajmanlara kadar çeşitlilik gösteren figüratif ya da soyut tarzlarıyla 
birbirinden katı bir biçimde ayrılmış durumdadır. Yalnızca yakın geçmişte, yani yirminci yüzyılın sonlarına doğru, postmodernizmin 
toplumların çoğulcu ve heterojen yapısına maruz kalması sayesinde çeşitli akımların ve daha önce birbirinden ayrışan estetik ve 
kavramsal yaklaşımların birleşebilmesi mümkün oldu. Tam da bu sebeple çağdaş sanatı günümüzde disiplinlerarası karışımlar, 
estetik sentezler ve entelektüel çoğulculukla nitelendiriyoruz.

Bu bağlamda Vav Hakobyan’ın eserleri çağdaş resim sanatına harika bir örnek teşkil ediyor, çünkü çeşitli resim akımlarını birleştirip 
sanatın hâlâ devam eden evrimine pozitif bir katkı sunan, özgün ve epey dikkat çekici bir yaklaşım açığa çıkartarak günümüz 
dünyasına eleştirel bir biçimde bakan bir niteliğe sahipler.

1987 yılında, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da doğan Hakobyan henüz oldukça genç yaşta iken bir sanatçı olmaya karar vermişti. 
Böylece 1994 yılında Mkhitar Sebastasi Sanat Okulu’na kayıt oldu. Beş yıl sonra sanatçı Panos Terlemezyan Sanat Okulu, Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde okumaya başladı. En sonunda eğitimini Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde tamamladı ve hâlâ bu 
okulda eğitim veriyor.

Çok sayıda sergide yer alan Vav Hakobyan’ın eserleri Ermenistan, Rusya, Çin, Fransa, Almanya, İspanya, Kanada, Lübnan, Türkiye ve 
ABD gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde özel koleksiyonlar ve ulusal müzelerde görülebilir.

Epey akademik ve klasik bir eğitim aldıktan sonra, 2017 yılı sanatçının külliyatında bir dönüm noktası oldu ve çalışma tarzı köklü bir 
değişim geçirdi. O zamandan beri, sanatçı geleneksel kompozisyon metotlarını reddediyor ve yaygın olarak bilinen ve kabul edilen 
resim dogmalarını sanatından çıkararak kendi resim yolunu çiziyor.

Vav Hakobyan’ın günümüzdeki eserleri spontane ve dürtüsel bir renk ve biçim kullanımıyla nitelendirilebilir. Dengeli kompozisyon, 
simetri, ışık pozisyonu, gözlem, öykü ve doygunluk dengesi gibi klasikleşmiş kavramları alternatif ikonlar ve var olan gerçeklikte 
herhangi bir geçmişe ya da geleceğe sahip olmayan meçhul figürler yaratmak için değiştiriyor. Dinamik ve kalıcı form değişimi ve 
figürlerin aralıksızca başkalaşıma uğratılmasıyla sanatçı estetik çeşitlilikler ve uç noktada kontrastlar yaratıyor. Hakobyan resim 
sanatını bitmek bilmeyen bir arayış olarak gözler önüne seriyor; bu arayışta önemli olan eserin son görünüşü değil, resmetmenin 
dinamiği. O günden beri Hakobyan, her yeni resmin kendisi için bir sürpriz olduğunu belirtiyor, çünkü sonuç odaklı eserler yerine 
resmetme sürecinin kendisiyle ilgileniyor.

Figürasyon Üzerine
Vav Hakobyan’ın eserlerini incelerken, parçalı kompozisyonlarında yer alan figürlerin ve bu figürlere ait rollerin özgün yapısı 
izleyicinin hemen dikkatini çekiyor. Resimlerinde sıklıkla karikatürize olarak tasvir edilmiş ana karakterler çeşitli objeler ve geometrik 
biçimlerle birlikte karalama, fırça darbesi izleri ve renk alanları gibi resme dair elementlerle çevrelenmiş durumda. İnsansı figürlerin 
ve biçimsiz hayvanların tasviri ise natüralizmden çok uzak, daha çok dışavurumculuk ve soyutçu figürasyonla ilişkilendirilebilir. 
Biçimleri, siyah beyaz kalem çizimlerinden renkli ve solgun tasvirlere kadar çeşitlilik gösteriyor. Bununla birlikte, parçalı dizaynları 
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ve kompozisyondaki merkezden uzaklaştırılmış pozisyonları itibarıyla ana karakterler asla tutarlı figürler olarak gözükmüyorlar. 
Bunun yerine eller, kafatasları ve gövdeler gibi vücut parçaları boşlukta salınan unsurlar gibiler.

Zaman zaman resmin çerçevesi figürlerin üzerinden geçip onları kesiyor, böylelikle bir “şipşak resim” estetiği yakalanıyor ve bu tüm 
kompozisyonun dinamizmini destekliyor. Birçok eserde figür çerçeve içine son anda atlamış ve dışarı çıkmak için sabırsızlanıyor gibi 
görünüyor. İzleyici için bu tasvir yöntemi, resmin ana karakterinin daimî olarak görünürlük ve görünmezlik arasında gidip geldiği bir 
tür saklambaç oyununa sebep oluyor. Böylece figürler hep var olma ve yok olma arasındaki eşikte duruyorlar. Kararlılık ve çözülme 
arasında, yaşam denen kaostan edindikleri hikayeleri izleyiciyle paylaşmak için dikkat çekme savaşı veriyorlar.

Yalnızca çerçeve değil, aynı zamanda kompozisyondaki çeşitli parçaların kesişimleri ve etkileşimleri de Hakobyan’ın 
antikahramanlarının varoluşsal kavgasını gözler önüne seriyor. Figürler sıklıkla etraflarında dönen unsurlar tarafından kesildikçe, 
bir belirme ve görünürlük savaşı vuku buluyor. Çeşitli nesneler arasındaki bu çekişme, her birimizin bir parçası olduğu varoluşçu 
mücadeleye atıfta bulunan bir metafor olarak değerlendirilebilir.

Figürlerin estetiği ise çocuk resimleri, primitif sanat, karikatür ve natüralist çizimle birlikte resimsel dışavurumculuk, deformasyon 
ve soyutlama gibi kavramlar arasındaki ilişkiyi gözler önüne seriyor. Gerçekten de Vav Hakobyan uzun sanat tarihinin sayısız 
figürasyon biçimini reddediyor. Yine de Tapies, Twombly ya da Basquiat gibi sanatçılara referans vermek mümkün gözüküyor, çünkü 
Hakobyan aynı zamanda hem dışavurumculuğu soyutlamayla birleştiriyor hem de resim içinde çizim kullanıyor. Tıpkı “post-war” 
diye nitelendirilen savaş sonrası sanatın bu ustaları gibi, Hakobyan da günümüz dünyasının deliliğini yorumluyor.

Kompozisyon Üzerine
Vav Hakobyan ustaca bir şekilde hayvanları, insanları ve çeşitli sosyal bağlamlardan nesneleri kombine ediyor. İkonların ve resimsel 
unsurların çeşitliliği hayranlık uyandırıcı. Aynı zamanda tüm parçacıkların birbirine eşit şekilde yan yana durması epey şaşırtıcı. Hiçbir 
unsur bir diğerinden daha önemli değil ya da hiyerarşik olarak bir diğerinin üstünde durmuyor. Bu, sanatçının kompozisyonlarının 
çok önemli bir özelliği.

Eski ustaların eserlerinde, beş resim türünde önem ve prestij bakımından çok güçlü bir hiyerarşi bulunmaktaydı. Tarih Resmi, Portre, 
Tür Resmi, Peyzaj Resmi ve Natürmort kategorizasyonu on altıncı yüzyıldan itibaren sanat sahnesini domine etti. Genellikle insan 
figürü ana karakter olarak görünürdü ve bu figürlerin hikâyeleri resmin biçimsel ve kavramsal anlamını tetikleyen ana unsurdu.

Çağdaş sanatın, sanatın toplumdaki geleneksel rolünü sorgulamasıyla bu hiyerarşinin zayıflamasından sonra bile -hatta yirminci 
yüzyılda dahi- insan figürü dışavurumculuktan realizme kadar bütün akımlarda hâkim figürdü. Bugün bile çağdaş resim, heykel, 
fotoğraf, performans sanatı, video sanatı ve benzer kavramsal esaslı yaklaşımlarda sanatçılar çoğu eserlerini insan vücudu, vücudun 
proporsiyonu, perspektifleri ve sosyal varoluşlarına istinaden kurgulamaktalar. 

Vav Hakobyan geleneksel figüratif sanatın ötesine geçiyor. Tasvirci figürasyonla yapısökümcü soyutlamayı birleştiriyor, zira 
eserlerinde tüm unsurlar eşit. Kompozisyondaki her şey aynı resimsel yaklaşımla yaratılmış.

Bununla birlikte, figürün tuvalde yer edindiği önceki merkez pozisyonu sanatçının parçalı kompozisyon ve çerçeve kavramı dolayısıyla 
kırılıyor. İnsanlar, hayvanlar, hibrit figürler, tabancalar, çiçekler, platformlar, geometrik şekiller, karalamalar ve renkli şekillerin 
hepsi eserlerinde eşit bir anlam ediniyor. Sanatçının tabloları seyirci üzerinde birbirine benzer bir psiko-görsel etki bırakıyor. Bu 
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noktada, sanatçının eserlerinin kavramsal çerçevesinin mantık, denge ve düzen gibi fikirleri reddeden, somut bir estetik ifadeyi nasıl 
edinebildiğini görebiliyoruz.

En nihayetinde tüm unsurlar önem taşıyor, çünkü hepsi ayrı parçalar olarak resmin bütününde eşit öneme sahip. Vav Hakobyan 
eskizden ya da hazırlık amacıyla herhangi bir çizim yapmaktan kaçındığı için resmetme süreci boyunca özgürce ve spontane bir 
şekilde beliriyorlar. Resmin nihai görünümü hakkında yaklaşık bir fikir sahibi olarak, tuval üzerinde direkt boyamaya başlıyor. 
Böylece, son derece fevri olarak, caz müzisyenlerinin ya da modern dansçıların doğaçlama stilini andıran bir resimsel akışla çeşitli 
unsurları formüle ediyor. Resmetme süreci boyunca aydınlatıcı ya da didaktik olmadan, gerçekliğimize eleştiri getiren ikonları ve 
imgeleri açığa çıkarmak için bilinçlilik ve bilinçsizlik hâllerini birbirine bağlıyor.

Vav Hakobyan’ın resimleri her parçanın sürekli değiştiği yapbozları andırıyor. Bu sebeple de homojen bir bütün bulmak imkânsız 
hâle geliyor. Tıpkı gerçek hayattaki gibi: Dünya parçalarına ayrılmış durumda ve tek bir ahenkli yapı yerine sayısızca formun ve 
yaşam konseptinin oluşturduğu bir kümelenme içinde varoluşumuzu sürdürüyoruz. Bu tuhaf gezegendeki her insan, gerçeklik 
denen kaostan anlam çıkarmaya çalışıyor. En nihayetinde herkes yaşam boyunca anlama ve mutluluğa gittiğini düşündüğü bireysel 
bir yol inşa etmeye çalışıyor.

Hakobyan’ın resimlerinde seyircinin kendi bireysel imgelerini yaratması sebebiyle yukarıdakine benzer bir yaklaşım görülebilir. 
Kompozisyon bütünlük ve lineer mantığı tamamen reddettiğinden, sanatçının çok parçalı resmetme anlayışı yeni bireysel algı 
yollarının önünü açıyor. İzleyici, öznel bir şekilde imgeleri deşifre edip onları kendi gerçekliğindeki yapılarla ilişkilendirebilir. Bu 
bağlamda, normalde epey pasif olan izleyiciler aktif birer katılımcı hâlini alıyorlar. Hakobyan’ın ana karakterleriyle birlikte seyirci, 
içinde yaşadığımız statükoya eleştiri getiren alternatif dünyaların eş yaratıcısı hâlini alıyor.

Renk Üzerine
Sıra dışı figür ve kompozisyon anlayışıyla beraber, Hakobyan’ın renk kullanımı da çarpıcı ve göz alıcı. Resimlerine çoğunlukla 
geniş renk skalaları hâkim. Vav Hakobyan ressam paleti kullanmıyor, bunun yerine boyayı direkt ve spontane olarak tuvalin beyaz 
yüzeyine uyguluyor. Renkleri palette birleştirmek yerine, farklı renk tonlarını direkt zemin üstünde karıştırıyor ya da birbiri üstüne 
seri bir şekilde renk katmanları uyguluyor.

Boyanın yoğunluğu kompozisyondaki bölümlere göre değişkenlik gösteriyor. Homojen ve uyumlu bir uygulama yerine aynı eser 
üzerinde belirli kısımları kalın boya katmanlarıyla şekillendirirken, bazı yerlerde de çizgiler ya da çizimler kullanıyor. Ancak aynı 
eser üzerindeki bazı bölümlerde de farklı boyutlardaki renk alanları baskın oluyor. Bu bireysel renk kullanımı sanatçının dinamizme 
ve parçalılığa olan inancını gözler önüne seriyor. Tuvalin ardındaki resimsel fikirlerin estetik bir izdüşümü bu. Aynı zamanda, boyanın 
bu şekilde kullanımı eserin gücünü destekleyen bir şekilde güçlü ritim değişimleri yaratıyor.

Sıklıkla tüm estetik tuvalin üzerindeki saf beyazla nitelendiriliyor. Her ne kadar kompozisyon için temel bir nitelik teşkil etse de ilk 
bakışta arka plan seyircinin gözüne tamamlanmamış olarak gözükebilir. Ancak yüzeyin boşluğu, resmin tüm kavramsal ve estetik 
anlayışı için epey önemli bir unsur. Resmin doğasını gözler önüne seriyor ve her türlü illüzyonu engelliyor. Beyaz plan seyirciye 
nereye bakarsa baksın, her ne hayal ederse etsin, eninde sonunda bu şeyin yapay bir eser olduğunu, belirli biçimsel, estetik ve 
kavramsal amaçlar güdülerek yaratılan bir resim olduğunu hatırlatıyor. Hakobyan böylelikle sentakslarını ortaya koyup, resmetme 
sürecini açığa çıkararak eserlerinin yapıcılığının altını çiziyor.

Aynı zamanda boş, beyaz plan yüzeyde var olan renkli dünyayla keskin bir kontrast oluşturuyor. Ön planda sayısız anlatımsal unsur 
varlıkları için mücadele ederken, arka plan sakin ve minimal bir nitelikte kalıyor. Bu ikilik yalnızca yüksek bir estetik değere sahip 
değil, aynı zamanda gündelik hayatta tecrübe ettiğimiz ağır zıtlıklara da atıfta bulunuyor.

Kompozisyonların minimal bölümlerinde, sadece eserin ön planındaki tüm girdaplı unsurları izlemeye geri dönme amaçlı enerji 
depolamak için de olsa, seyircinin gözleri bir an olsun dinlenebiliyor. Boşluk ve doluluk, ağır ifade ve minimal sükûnet arasındaki bu 
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oyun kompozisyon içinde hoş bir ritim oluşturuyor. Tüm bu heterojen unsurların başarıyla dengelenmesi, Hakobyan’ın eserlerinin 
asla dağılmamasını sağlıyor. Hiçbir zaman fazlasıyla kalabalık ya da yanlış bir şekilde kompoze edilmiş gözükmüyorlar. Görsellik 
ve algı bağlamında farklı açılara değinmek için çeşitli estetik tarzlar arasında ustaca geçişler yapabiliyor. Sanatçı seyircinin çeşitli 
duygusal deneyimleri aynı anda edinebileceği hisler için güçlü bir senfoni yaratıyor.

Vav Hakobyan’ın resimlerini estetik olarak anlamak gerçekten de kolay değil. Hızlı tüketime direniyorlar. Her ne kadar şiddet, delilik 
ve sosyopolitik sorunlar gibi gündemdeki konuları işlese de hep farklı yorumlara açık, çünkü sanatçı izleyici üzerine herhangi bir 
doktrin empoze etmiyor. Popülist kavramları ve yüzeysel eleştirileri formüle etmeyi reddetmesi sanatçının eserlerinin çok önemli 
bir yönü. Gerçekten de Hakobyan sosyopolitik olgulara, nasıl algılandıklarını fazlasıyla kontrol etmeye çalışmadan değinebiliyor, 
böylelikle bu hakkı seyircinin elinden almıyor. Bu da seyirciyi güçlendiren ve parçaları deşifre etmeye davet eden, çok önemli bir 
nitelik. Resimler seyirciyi kendince düşünmeye itiyor. Bu bağlamda, içinde bulunduğumuz durumu değerlendirebilmemiz için açık 
ve yaratıcı platformlara benziyorlar.

Hakobyan propaganda, manifesto ve dogma yerine sanatın gücüne inanıyor; bir temsil aracı olarak değil, yaratıcı hayal gücü ve 
tasavvur için bir enstrüman olarak. Gerçekten de Vav Hakobyan estetiğin önemini kavramış durumda. Resimleri biçimsel olarak her 
şeyin her zaman değişip başkalaşım geçirdiği toplumun daimî akışına uyum sağlayarak, gerçekliğin parçalı varlığına atıfta bulunuyor. 

Sanatsal yaklaşımı sabit bir düzen yerine entropiye, bütüncülüğe ve kalıcı evrime daha yatkın, böylelikle yaşadığımız dünyaya 
eksiksiz bir şekilde uyum sağlayabiliyor. Bu, sanatçının eserlerinin bu kadar sevilmesinin ana sebeplerinden biri olsa gerek. Eserlerin 
bu denli önem taşımasının sebebi olduğuysa kesin. Vav Hakobyan’ın eserleri, estetik stratejilerini yenilemek ve içinde yaşadığımız 
çoklu gerçeklik yapılarını anlamamıza katkı sağlamak yoluyla çağdaş resmin evriminde itici güç olabilecek potansiyele sahip.

Prof. Dr. Marcus Graf 
Sanat eleştirmeni, Küratör 
Yeditepe Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi Bölüm Başkanı
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Since time immemorial, the art of painting has undertaken the duty of mediation through representation. Using their canvas like a 
mirror, painters reflected physical and metaphysical incidents according to changing notions of art and culture. This obligation has 
dissolved in today’s art to a great extent. Indeed, the history of art is a journey from objectivism and rationalism to subjectivism 
and emotion, where painters since the 19th century became individual commentators who shared their personal ideas and feelings 
about the world. Still, various schools of art stood strictly beside each other with their figurative or abstracted styles, varying from 
expressionism to conceptualism as well as from formalism to sociopolitical engagement. Only recently, at the end of the 20th 
century, due to postmodernism’s exposure to society’s pluralist and heterogenous conditioning, merging the formerly separated 
aesthetic and conceptual approaches of various movements became possible. This is the reason why the world of contemporary art 
is currently characterized by interdisciplinary mixtures, aesthetic syntheses, and intellectual pluralism.

In this context, the oeuvre of Vav Hakobyan is a great example of contemporary painting, as it critically comments on today’s world 
by merging various schools of painting into a unique and highly appealing strategy, which positively contributes to the ongoing 
evolution of art.

Born in 1987 in the Armenian capital Yerevan, at a noticeably young age, he had already decided to become an artist. So, in 1994, 
Hakobyan enrolled in the Mkhitar Sebastatsi Art School. Five years later, the artist studied at the Panos Terlemezyan Art College’s 
Faculty of Fine Arts. In the end, he finished his education at the Yerevan State Academy of Fine Arts, where he currently teaches.

Having participated in numerous exhibitions, 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.

After receiving a rather academic and classical education, the year 2017 marks a turning point in his oeuvre as his working style 
experienced a drastic turnaround. Since then, the artist refuses traditional composition methods, and eliminates the commonly 
known and accepted tenets of painting to create his own way of painting.

Vav Hakobyan’s current work is characterized by a spontaneous and impulsive use of color and figuration. He alters the classic 
notion of balanced composition, symmetry, light position, prospect, history, and balance of saturation to create alternative icons 
and unknown figures that do not have a past or a future in any existing reality. Through a dynamic and permanent change of forms, 
and a constant transformation of figures, the artist creates aesthetic diversities and extreme contrasts. Hakobyan exposes the art 
of painting as an endless quest, where instead of the work’s final look, the dynamism of making the painting itself is most relevant. 
Since then, he states that every new painting is a surprise for him, as he is not interested in result-oriented works but in the process 
of painting itself.

On Figuration
Observing Vav Hakobyan’s paintings, the unique structure of his figures and their role within his fragmental compositions 
immediately attract the attention of the spectator. In his paintings, often cartoon-like protagonists are surrounded by objects, and 
geometrical forms as well as painterly and graphic elements like doodles, traces of brush strokes and color fields. The depiction of 
human-like figures and distorted animals lacks any kind of naturalism, and instead shows a relationship to expressionism as well as 
to abstract figuration. Their forms vary from black and white pencil drawings to colorful and pasty portrayals. However, due to their 
fragmental design as well as due to their de-centered position within the composition, the protagonists never appear as consistent 
figures. Instead, body parts like hands, skulls or torsos resemble free-floating elements.

Utopia Inside Out
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Sometimes, the framing of the painting cuts off parts of the figure, so that a snapshot aesthetic occurs, which supports the dynamism 
of the whole composition. In many works, it seems as if the figure just jumped into the frame or hurries to get out of it. For the 
spectator, this depiction method causes a game of hide and seek, where the painting’s protagonists permanently shift between 
visibility and invisibility. So, the figures always stand at the threshold of existence and extinction. Between stability and dissolution, 
they fight for the attention of the audience to share their stories from the chaos called life.

Not only the framing, but also the intersections and interactions of the numerous parts within the composition expose the existential 
struggle of Hakobyan’s anti-heroes. As the figures are often cut by the elements that swirl around them, a fight for appearance and 
visibility occurs. This competition between the various particles can be evaluated as a metaphor for the existentialist struggle that 
we are all involved in.

The aesthetic of the figures shows relations to children drawings, primitive art, cartoon art, naturalist illustration as well as painterly 
expressionism, deformation, and abstraction. Indeed, Vav Hakobyan rejects numerous forms of figuration from the long history of 
art. Nevertheless, references to artists like Tapies, Twombly and Basquiat seem appropriate, as Hakobyan also manages to merge 
expressionism with abstraction as well as drawing with painting. Like these masters of Postwar-Art, he comments on the craziness 
of today’s world.

On Composition
Vav Hakobyan virtuosically combines animals, humans, and objects from various social contexts in his paintings. The diversity of 
icons and painterly elements is astonishing. At the same time, it is fascinating to see how the particles stand next to each other 
equally. No element is more important than another one or stands hierarchically above another element. This is an important quality 
of his compositions.

In the art of the old masters, there existed a strong hierarchy regarding the importance and prestige among the five genres of 
painting. The categorization of History Painting, Portrait, Genre Painting, Landscape and Still Life had previously dominated the art 
scene since the 16th century. In general, the human figure was the main protagonist, and their stories, comprising the main content, 
prompted the formal and conceptual meaning of the painting.

Although, this hierarchy started weakening since modern art questioned the traditional role of art within society, even during the 
20th century, the human figure dominated movements from expressionism to realism. Also today, as a common trend in contemporary 
painting, and sculpture, as well as in photography, performance art, video art and conceptually based approaches, the majority of 
artists formulate their works in relation to the shape of the human body, its proportions, perspectives and social existence.

Vav Hakobyan goes beyond traditional figurative art. He merges illustrative figuration with deconstructive abstraction, as in his 
paintings, all elements are equal. Everything within the composition is created with the same painterly attitude.

Also, the former central position of the figure within the picture breaks down through his fragmental notion of composition and 
framing. Humans, animals, hybrid figures, pistols, flowers, platforms, geometrical shapes, doodles, and color shapes all haven equal 
meaning within the works. His paintings have a similar psycho-visual impact on the spectator. Here, we see how the conceptual 
framework of his oeuvre finds a concrete aesthetic expression that neglects the idea of logic, balance, and order.
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In the end, all elements matter, as all are equally important parts of the painting. They freely and spontaneously appear during 
the painting process, as Vav Hakobyan does not do any sketches or preparatory drawings. Having a rough idea about the 
final look of the painting, he directly paints on the canvas. So, highly impulsively, he formulates the various elements in a 
painterly flow that resembles the way jazz musicians, or modern dancers improvise. During the painting process, he interlinks 
consciousness and unconsciousness to reveal icons and images that critically comment on our reality without being illustrative 
or didactic.

Vav Hakobyan’s paintings resemble puzzles, in which each piece is constantly changing. This is the reason why a homogeneous 
whole can never appear. It is just like in real life: The world has broken apart and instead of one single coherent construct, we exist 
in a conglomerate of uncountable forms and concepts of living. Every human on this strange planet tries to make sense of the 
chaos called reality. In the end, everybody aims at building an individual path through life as a way of living that leads to meaning 
and happiness.

In Hakobyan’s paintings, a similar approach can be seen, as the spectators become the creators of their individual images. As 
the composition neglects coherence and linear logic, his notion of a rather fragmental form of painting opens up individual 
ways of perception. Spectators can subjectively decode the images by relating them to their own constructions of reality. In this 
sense, rather passive spectators turn into active participators. Together with Hakobyan’s protagonists, the audience becomes a 
co-creator of alternative worlds that critically comment on the status quo in which we live.

On Color
Besides his extraordinary notion of figure and composition, his use of color is outstanding and highly appealing as well. Mostly broad 
color scales dominate his paintings. Vav Hakobyan does not use a painter’s palette but applies paint directly and spontaneously on 
the white ground of the canvas. Instead of mixing color on a palette, he mingles different tones directly on the ground or quickly 
puts numerous layers of paint on top of each other.

The intensity of paint varies from section to section within the composition. Instead of a homogenous and coherent application 
of color in the same work, while he formulates certain eras with dense layers of paint, other parts of the work can be designed 
with lines of drawings. However, other places within the same picture can be dominated by color fields of various sizes. This 
individual application of paint reveals the artist’s belief in dynamism and fragmentation. It is an aesthetic equivalent for the 
painterly ideas behind the canvases. At the same time, this way of paint usage creates strong rhythmic changes that support the 
power of the work.

Often, the overall aesthetic is characterized by the pure white ground of the canvas. Although fundamental for the composition, 
on the first look, the background might appear as unfinished to the spectator. Though, the emptiness of the ground is an important 
element for the whole conceptual and aesthetic understanding of the painting. It reveals the nature of the painting and prohibits 
any kind of illusionism. The white ground reminds the audience that whatever the spectator looks at, whatever s/he imagines, in 
the end, it is an artifact, a painting created according to certain formal, aesthetic and conceptual goals. Hakobyan underlines this 
constructiveness of his works, by revealing their syntax and by exposing the process of the painting.

At the same time, the empty, white ground is a stark contrast to the colorful world that exists on the surface. While at the foreground, 
numerous expressive elements fight for their existence, the background remains calm and minimal. This duality not only has a high 
aesthetic value but also points to the heavy contrasts we experience on a daily basis in our lives.

In the minimal sections of the compositions, the eye of the spectator can rest for a while, just to gain enough energy to return 
to the observation of the swirling elements in the foreground. This play between emptiness and fullness, heavy expression and 
minimal calmness creates a nice rhythm within the composition. The successful balancing of these heterogeneous elements is the 
reason why Hakobyan’s paintings never fall apart. They never appear as overly crowded or falsely composed. He masterly manages 
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to shift between various aesthetic modes for touching upon numerous aspects in the context of visuality and perception. The artist 
creates a powerful symphony for the senses, in which the audience gains various sensual experiences at the same time.

Vav Hakobyan’s paintings are aesthetically never easy to grasp. They resist fast consumption. Although discussing pressing topics 
like violence, madness, and other socio-political issues, the works are always open to various interpretations, as the artist does not 
impose any doctrine on the spectator. It is a great quality of his oeuvre that he refuses to formulate populist concepts or superficial 
criticism. Indeed, Hakobyan refers to socio-political incidents without overly controlling how they are perceived, so as to displace 
them from the hands of the audience. This is an important value which empowers the audience and invites spectators to participate 
in the decoding of the pieces. The paintings make the audience think for themselves. In this sense, they are open and creative 
platforms for evaluating the current state we live in.

Instead of propaganda, manifesto and dogma, Hakobyan believes in the power of art, not as a tool for representation but as an 
instrument for creative imagination and envision. Indeed, Vav Hakobyan understands the importance of aesthetics very well. His 
paintings relate to the given fragmental being of reality by formally adapting to the permanent flux of society, in which everything 
always changes and transforms.

Instead of static order, his artistic approach favors entropy, holism, as well as permanent evolution, and so perfectly relates to the 
world we live in. This might be one of the reasons why his works are so appreciated. It is surely the reason why his work matters. Vav 
Hakobyan’s oeuvre has the potential to propel the evolution of contemporary painting by renewing its aesthetic strategies and by 
actively contributing to the understanding of the multiple structures of reality that we live with.

Prof. Dr. Marcus Graf
Art Writer, Curator 
Head of Department, Arts and Cultural Management, Yeditepe University, Istanbul
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Resimlerimde ani patlamalar görmek isterim, elbette negatif 
patlamalar değil, pozitif bir konu ele almasam bile bu 
patlamalardan açığa çıkan pozitif duygularla mutlu olurum. 
Bazen bir trajedinin içinde mizahi yön bulmak ve bunun 
altını çizmek bana ilginç gelir.

I want to see an explosion in my paintings, but I don’t want 
them to be negative. I am happy with the expression of 
positive emotions in them, even if I don’t present a positive 
theme. Sometimes it’s interesting for me to find a comedic 
feature in tragedy and to emphasize it.
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Çöküş / Downfall, 2021
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 150x180 cm
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Olay Yeri / Crime Scene, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 140x170 cm
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Sigara İçen Kafa / Smoking Head, 2021
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 95x115 cm
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Yeni Gün / New Day, 2018
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 100x115 cm
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Melek ve Kızıl Köpeğin Başı / The Angel and The Head of the Red Dog, 2021
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 95x105 cm
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Kuş / Bird, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 203x175 cm
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Çılgın Kuşun Şarkısı / The Song of Crazy Bird, 2018
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 90x105 cm
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Beklenmedik Atış / Unexpected Shot, 2021
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 175x205 cm
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Kötü Gün / Bad Day, 2021
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 150x190 cm
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Eserlerimin görmüş olabileceğim ama zihnimden silinmiş 
rüyalarım gibi olmasını isterim. Bu düşünce biraz garip 
gelebilir ancak bilinçaltı algısının bir yansıması olarak da 
değerlendirilebilir.

I want my works to be like my dreams, which I might 
have seen, but that have been wiped from my mind. That 
thought may seem a bit strange, but it may be a reflection of 
subconscious perception.
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Konser Bitti / The Concert is Over, 2021
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 150x180 cm
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Kibire Dair / To The Vanity, 2021
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 130x150 cm



29

Yeni Hikaye / New Story, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 130x150 cm
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Tüm bir tuvali resmederken şekiller gelirler ve giderler, 
yerlerini ve renklerini değiştirirler ve tuvalin üzerinde 
hareket ederler, bir başka deyişle kendilerine uygun yerleri 
bulana kadar devinirler.

While painting the whole canvas, the figures appear and 
disappear as they change their places and colours and 
move across the canvas, in other words they change in their 
movements until they find their appropriate places.
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Boom, 2021
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 130x150 cm
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İlk Adım / First Step, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 130x150 cm
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İsimsiz / Untitled, 2021
Kâğıt üzerine karışık teknik (Kalem, renkli kalem, akrilik, mürekkep) / 
Mixed media (Pencil, colored pencil, acrylic, ink) on paper, 50x59 cm
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İsimsiz / Untitled, 2021
Kâğıt üzerine karışık teknik (Kalem, renkli kalem, akrilik, mürekkep) / 

Mixed media (Pencil, colored pencil, acrylic, ink) on paper, 50x71 cm
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İsimsiz / Untitled, 2021
Kâğıt üzerine karışık teknik (Kalem, renkli kalem, akrilik, mürekkep) / 
Mixed media (Pencil, colored pencil, acrylic, ink) on paper, 50x71 cm
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İsimsiz / Untitled, 2021
Kâğıt üzerine karışık teknik (Kalem, renkli kalem, akrilik, mürekkep) / 

Mixed media (Pencil, colored pencil, acrylic, ink) on paper, 50x71 cm



39

Yeni bir resim yaratırken tuvali mümkün olduğunca az 
kaplamaya özen gösteriyorum. Tuvalin rengini seviyorum. 
Bazen tüm tuval kaplanmadan resim tamamlanıyor, bazen 
de tam tersi.

While creating a new painting I always try to cover as little of 
the canvas as possible. I like the colour of canvas. Sometimes 
it happens that the painting is completed without covering 
the whole canvas, but sometimes it doesn’t.
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Oyun Bitti / Game Over, 2018
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 140x160 cm
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Kumpas / Plot, 2018
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 130x150 cm
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Eller Yukarı / Hands Up, 2017
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 95x110 cm
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İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 105x90 cm
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Ölmekte Olan Kuşun Şarkısı / Song of Dying Bird, 2016
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 80x100 cm
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“Bir sanatçı olarak resim yapmak istiyorum.” 
Marcus Graf’ın Vav Hakobyan ile sohbeti
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Marcus Graf: Sayın Hakobyan, 2017 yılı içerisinde yaratıcı özgürlüğünüzü kısıtlayan tüm dogmaları reddederek kendi 
arzunuzla ve radikal bir şekilde resim tarzınızı değiştirdiniz. Sizi resmetme yaklaşımınızı değiştirmeye iten nedir?

Vav Hakobyan: Şunu söyleyebilirim ki bu değişimler devam eden süreçlerdir, değişim hâlâ süregelen bir şey. Kabul gören 
birçok yöntemi bırakmak, birçok şeyi reddetmekle bilinçaltınıza birçok yeni kapı açabilirsiniz. 2017’de başlayan yeni 
dönemime gelecek olursak, belki isteyerek olmadı ya da sadece bir anlık bir şeydi, güzel bir tesadüf olarak o ana kadar 
toplanan tüm parçalar bir araya geldi.

Bu değişim, özgürlük arayışında sadece bir basamaktı ancak yolun o bölümünde uzun süre duraklamak özgürlük algısını yok 
edecektir. Bence resim sıkıcı bir iş olmamalı, çizeceğiniz şeye karar verdiğiniz zaman en küçük detayına kadar planınızı bir araya 
getirmeye başlarsınız ve fiziksel bir şeye dönüşür. Ben resimle paralel bir şekilde düşünmeye başladım. Resmetme süreci ilgimi 
epey çekti.

Graf: Bu doğrultuda çalışmanızın kompozisyonu hakkında kararlaştırılmış bir plan olmadan, spontane şekilde çalışmayı tercih 
ettiğinizi söyleyebilir miyiz?

Hakobyan: Aynı anda iki ya da dört tuvalle çalışırım. Eskizle çalışmam. Eskiz sürecinin tuvalin üzerinde gerçekleşmesini 
severim.

Tüm bir tuvali resmederken şekiller gelirler ve giderler, yerlerini ve renklerini değiştirirler ve tuvalin üzerinde hareket 
ederler, bir başka deyişle kendilerine uygun yerleri bulana kadar devinirler. Bütünüyle bu, süreci uzatan bir şeydir ancak aynı 
zamanda daha ilginç yapar. Elbette resmetmeye başlamadan önce bazı düşüncelerim ve fikirlerim oluyor, kullandığım birçok 
grafik araç da oluyor ancak bahsettiğim prosedür süreci genellikle başka yönde geliştiriyor. Bu tarz çalışmalar, öncesinde 
düşünmediğim yeni kompozisyonlar yaratmamı ve bulmamı sağlıyor. Aksiyon alma bakımından ya da genel düşünce olarak 
çizim süreci bir noktada eğlenceli hale geliyor.

Ve birden bir araya gelmeye, sınırları belirlenmeye başlıyor; tüm fazlalıklar kayboluyor ve ihtiyaç ya da o anda önemli olan 
neyse elinizde o kalıyor.

Graf: Bilinçaltının öneminden bahsetmiştiniz. Sizin eserlerinizde bilinçaltı nasıl bir rol oynuyor?

Hakobyan: Bazen çok tesadüfi anlarda zihnimde eksiksiz imgeler görüyorum. Bunlar başlı başına bir figüre ait imgeler ya da 
aynı zamanda eserlerimde kullandığım genel bir kompozisyon olabiliyor. Eserlerimin görmüş olabileceğim ama zihnimden 
silinmiş rüyalarım gibi olmasını isterim. Bu düşünce biraz garip gelebilir ancak bilinçaltı algısının bir yansıması olarak da 
değerlendirilebilir.

Gerçek olmayan ya da elde edilemez bir şey çizdiğinizde ya da resmettiğinizde, bilinçaltınızı kullanmanın başka yollarını 
bulmak zorundasınız.

Bu bahsettiklerime ek olarak, aynı zamanda düşüncelerimin tamamen bir bilinç akışının sonucu olmadığını söylemek 
istiyorum. Benim tarafımdan yönetilen ve filtrelenen şeyler bunlar.

Graf: İlginizi çeken biçimsel ve estetik parametreleri nasıl tanımlarsınız?
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Hakobyan: Resimlerimde ani patlamalar görmek isterim, elbette negatif patlamalar değil, pozitif bir konu ele almasam bile bu 
patlamalardan açığa çıkan pozitif duygularla mutlu olurum.

Bazen bir trajedinin içinde mizahi yön bulmak ve bunun altını çizmek bana ilginç gelir. Elbette ki resimlerin seyircide pozitif 
duygular uyandırmak için yapıldığını düşünmüyorum; sanat yaşamın ta kendisi ve yaşamın içinde her şey pozitif değil. Ancak 
aynı zamanda resimlerimle korku uyandırmak da istemiyorum. Genel olarak resimlerimdeki eylemler planlanmış bir hikâyenin 
mantığından ötede. Çalışırken elimden geldiğince planlı olmaya, mümkün olduğunca günlük hayattan kurtulmaya ve resmetme 
sürecini özgür bırakmaya çabalıyorum. Çoğu zaman önceden planlanmayan şeyler resmetme sürecini yeni bir yöne doğru 
sürüklüyor ve yepyeni sorular açığa çıkartıyor. Bu aynı zamanda kendinizi şaşırtmanın da bir yolu.

Graf: Peki eserlerinizin entelektüel boyutları nelerdir? Bir sanatçı olarak ilgilendiğiniz kavramsal sorunları ana hatlarıyla 
belirtebilir misiniz?

Hakobyan: Elimden geldiğince güçlü ve sert şekilde icra etmeye çalışıyorum ama açığa çıkan şey ne, bu başka bir konu. Yeni bir 
imge, resmedebileceğim hayali bir imge görmek gibi bir takıntım var. Yaratma sürecinin bir kısmı yeni bir imgenin belirmesini 
beklemekle geçiyor ve bu imgenin belirmesi hikâyenin temel noktasını oluşturabilir. Gerçeklikten çok uzak gözükebilir ama 
yarattıktan sonra gerçek olur.

Beni ilgilendiren belirli sorunları birbirinden ayırmak istemiyorum, beni sinirlendiren veya mutlu eden herhangi bir şey 
resimlerimin içinde yer alabilir ancak göze batmaz. Önceden belirlenmiş herhangi bir kriterin beni yönetmesini istemiyorum, 
problemlerin arasından seçim yapmayı istemiyorum. Ben bir sanatçı olarak resim yapmak istiyorum.

Graf: Yine de eserleriniz günümüz dünyasının karmaşasına sosyopolitik bir eleştiri içeriyor gibi görünüyor.

Hakobyan: Evet, açığa çıkan imgelerin ve fikirlerin kontrol edildiğini ve filtrelendiğini, tuvalde şiddet, kaçış ve tabii ki kaos 
gibi roller oynadıklarını söylerken gelişigüzel bir örnek vermedim aslında. Ancak bahsetmekte fayda var ki bunlar benim 
odaklandığım ana konular olarak değerlendirilemez, çünkü konular zamanla değişmeye yatkındır. Her an hatırlaması ve 
sıralaması zor, kötü haberler alabiliriz. Günbegün bu normalleşir ve büyük bir çökelti bırakır. Bu, yaygın bir ruh halidir ve 
kayıtsız kalabilmek çok zor. Aslında bakarsanız kaosun içinde yaşıyoruz, çalışmalarımda da bu aşikâr. Belki de bu kaosa başka 
bir perspektiften bakabilmenin bir yoludur. Hatırlamaya, anlatmaya, şikâyet etmeye, yardım etmeye ya da olan her şeyi 
kaydetmeye çabalamıyorum, dahası amacım bu değil, her şeyden önce tüm bu resmetme sürecine kendi kişisel meraklarımı 
tatmin etmek için ihtiyacım var.

Graf: Eserlerinizin birçoğunda kullandığınız karikatürize karakterler aracılığıyla “pop art” ve pop kültür etkisi hissediliyor. 
Eserlerinizdeki bu pop etkisi hakkında neler söylemek istersiniz?
Hakobyan: Bazı durumlarda karakterlerim karikatür gibi görünebilir ancak en başından beri aslında karikatürle hiçbir alakaları 
olmamıştır. Hayvan figürlerim bu tip bir algıya sebep oluyor ancak onlar sadece çeşitlilik yaratmak amacıyla orada bulunuyorlar. 
Bir noktada onlara olan ilgimi kaybettim; ne olduğunu söylemek gerekirse, sadece bir şeyler yapan yaratıklar onlar.

Onlara tuval üzerinde roller biçmeyi ve onları oynatmayı seviyorum, tiyatrodaki ya da filmlerdeki gibi. Çoğunlukla filmlerde 
çok fazla şey düzenleniyor, düzeltiliyor ve benim çalışmalarımda da düzenlenen birçok bölüm var. Bence bu güzel bir fikir ve bu 
düzenlenmiş parçalar hakkında artık daha fazla düşünmem gerektiğini hissediyorum.

Graf: Figürlerinizin birçoğu ve resimsel bileşenler, boş ve beyaz bir tuvalin üzerinde yer alıyor. Boyanmış bir arka plan ya da 
zamana, uzaya ve mekâna dair bir atıf bulunmuyor. Bunun sebebi nedir?

Hakobyan: Yeni bir resim yaratırken tuvali mümkün olduğunca az kaplamaya özen gösteriyorum. Tuvalin rengini seviyorum. Bazen 
tüm tuval kaplanmadan resim tamamlanıyor, bazen de tam tersi. Güncel eserlerimde şekiller ve unsurlar düz, duvar benzeri bir 
arka planın önünde sunuluyor. Bence böyle daha etkileyici görünüyorlar. Temiz tuvalin beyazı beni büyülüyor, kompozisyona 
fazladan unsur eklememe engel oluyor. Boyanmamış kısımlar kompozisyonu dengeliyor ve renklere nefes alma imkânı sunuyor. 
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Aşırı boyanmış ancak tamamlanmamış eserler benim için çok nahoş; sanki bir şeyler ölüyor gibi ve böyle olduğunda da genellikle 
onları yok ediyorum.

Graf: Çalışmalarınızda renklerin anlamını nasıl tanımlıyorsunuz? Renkleri resimlerinize nasıl uyguluyorsunuz?

Hakobyan: Zaman içerisinde paleti gittikçe daha az kullanmaya başladım. Şu anda hiçbir şekilde kullanmıyorum diyebilirim. 
Renkleri ferah tutmalıyım; bu nedenle renkleri öncesinde palette karıştırmayı sevmiyorum. Karıştırma süreci benim için tuvalin 
üzerinde gerçekleşiyor, bana renkleri istediğim kadar karıştırabilme olanağı sağlıyor. Bana yakın gelen kontrastları böyle 
yaratıyorum. Hareketin dinamiği dışında, benim için ayrı renklerin de kendine özgü dinamikleri var; sizlere daha iyi, açıklayıcı bir 
örnek vereyim: Eğer iki rengi hafifçe karıştırırsam ve bu karışımı beğenirsem, söz konusu karışımı tuvale uygularken bambaşka bir 
şeye dönüşür.

Graf: Sohbetimizin son kısmında Galeri 77’deki kişisel serginizden konuşalım. Serginin ismiyle başlayabiliriz, anlamı nedir?

Hakobyan: Şu noktada serginin ismi üzerinde düşünmekteyiz ancak henüz kesinleşmiş bir isim yok. Olabildiğince basit olacağını 
düşünüyorum ancak aynı zamanda son üç yıldaki çalışmalarımı da ifade edebiliyor olmalı.

Graf: Serginin kavramsal ve biçimsel çerçevesini bizlere nasıl özetleyebilirsiniz?

Hakobyan: Halen yeni resimler üretmeye devam ediyorum, şu anda bile sergide çok fazla resim olduğu doğru. Ancak önümüzdeki 
yıla kadar yeni resimler eklenecektir ki bu da sergilenen eserler hakkında daha bütün bir fotoğraf oluşturacaktır. Büyük olasılıkla 
bazı grafik eserler de sergilenecek ve şu anda geniş yelpazede bir çeşitlilik sağlamaya çalışıyorum.

Graf: Sergilenecek eserlerinizi hangi kriterlere göre belirliyorsunuz?

Hakobyan: Sergide son üç yıl içinde tamamladığım çalışmalarım sunulacak. Ek olarak belirtmeliyim ki 2017 yılından başlayarak 
resimlerimin birçoğu Galeri 77’de sergilendi. Seçimler bu sergilenen eserler ve halihazırda üzerinde çalıştığım yeni eserler 
arasından yapılacak. Serginin son aşamasında elimizde epey geniş bir eserler seçkisi olacağını düşünüyorum.

Ağustos 2020



49

As an artist I want to paint 
Vav Hakobyan in conversation with Marcus Graf
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Marcus Graf: Dear Mr. Hakobyan, in 2017, you deliberately and radically changed your painting style by refusing to subscribe to any 
dogmas that limit your imaginative freedom. What made you change your approach to painting?

Vav Hakobyan: I would say that any changes are part of ongoing processes. That change is still being developed. By letting go of 
many already established ways, by denying a lot of things you can open new doors to your subconscious. As for my new period 
starting from 2017, maybe it was not an intentional thing, instead it was just momentary, when by happy coincidence all the parts 
that had been gathering since then came together.
That change was just a step in my greater quest for freedom. By staying there for too long on that part of road, it stops being 
perceived as freedom. I think that painting shouldn’t be boring work and when you know what to paint you begin to organize your 
plans point by point and it becomes a physical thing. I started thinking parallel to painting. Its process interested me.

Graf: So, could we say that you work rather spontaneously, without a fixed plan for the composition of the work?

Hakobyan: I work on two or four canvases at a time. I work without a sketch. I like realizing the sketch work process on the canvas 
itself.

While painting the whole canvas, the figures appear and disappear as they change their places and colours and move across the 
canvas, in other words they change in their movements until they find their appropriate places. On the whole, it prolongs the 
process, but at the same time it makes the main process much more interesting. Of course, before starting the painting, I have some 
thoughts and ideas as well as a lot of graphic material that I use, but the procedure I describe generally develops the process in a 
different way. This type of work allows me to create or find a kind of composition that I cannot have thought of beforehand. From the 
point of view of taking action or the general mood of the environment in which I work, the process of drawing becomes entertaining 
at some point.

And just then it begins to be organized, to be specified. All the superfluities go away and all that remains is a need, or that which 
seems to be most important at that moment.

Graf: You mentioned the importance of the subconsciousness. What role does it play in your work?

Hakobyan: Sometimes, in a very accidental moment, I [mentally] see complete images. They may be images of a separate figure or 
a general composition, which I also use in my works. I want my works to be like my dreams, which I might have seen, but that have 
been wiped from my mind. That thought may seem a bit strange, but it may be a reflection of subconscious perception.

When you draw or paint something, which is unreal or unavailable, you need to find some other ways to make use of your subconscious.

And along with all of these factors mentioned above, I want to mention that my thoughts are not fully the result of my stream of 
consciousness. They are also managed and filtered by me.

Graf: How would you describe the formal and aesthetic parameters that you are interested in?

Hakobyan: Suddenly I want to see an explosion in my paintings, but I don’t want them to be negative. I am happy with the expression 
of positive emotions in them, even if I don’t present a positive theme.
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Sometimes it’s interesting for me to find a comedic feature in tragedy and to emphasize it. For sure, I don’t think that paintings are made 
to evoke positive emotions in the viewers, as art is life and not everything in life is always positive. But I also don’t want to frighten 
anyone with my paintings. In general, the action in the picture is beyond the logic of the organized story. I try to be as organized as 
possible while working, to get rid of the concerns of every-day life and to set the process of painting free. In most cases, what is not 
planned in advance sets the process of painting in a new direction and poses new questions. It is also a way to surprise yourself.

Graf: What about the intellectual dimensions of your paintings? Could you please outline the conceptual issues you are interested in 
as an artist?

Hakobyan: I try to perform as strongly as I can, but what happens is another question. I’m obsessed with seeing a new image, a new 
imaginary image, which can be painted. Some part of the creative process is about being busy while waiting for a new image to appear, 
and its appearance can become the basis of that story. Maybe it’s far from reality, but after creating it, it becomes real.

I don’t want to separate certain problems that interest me, which make me angry or happy. They can be expressed in my paintings, and 
stay unnoticed. I don’t want to be guided by any pre-defined criteria; I don’t want to pick problems. As an artist I want to paint.

Graf: Still, it seems as if the works contain socio-political criticism by commenting on the chaos of our current world.

Hakobyan: Yes, it was not accidental when I mentioned that the images and ideas that emerge are controlled and filtered, play through 
different actions on the canvas, such as through violence, escape, as well as chaos. But it’s worth pointing out, that they can’t be 
considered to be the main topics that I’m interested in, because topics are prone to change over time. At any time, we can hear bad 
news, which is difficult to list and remember. Gradually, it becomes normal, leaving a huge sediment. It is a general mood and it is very 
difficult to remain indifferent. In fact, we live in chaos, which is also evident in my works. Maybe this is another way to look at this chaos 
from a different perspective. I don’t try [and moreover, it isn’t my main goal] to remember, to tell, to complain, to help or to record 
everything that takes place. First of all, I need this whole painting process to satisfy my personal interests.

Graf: In many of your paintings, influences from pop culture and pop art can be seen through your use of cartoon-like characters. How 
would you describe the influence of pop in your work?

Hakobyan: In some cases, my characters may look like cartoon characters, but in reality, from the very beginning they had nothing to 
do with cartoons. My animal figures make suchlike impressions, but they appear just to create diversity. At some point, I lost my interest 
in them, to say what they are, as they are just creatures doing something.

I like the process of giving them roles and directing plays on canvas, like at the theatre or in movies. Just like in the movies where a lot 
of things can be edited, in my works I think there are many edited parts. I guess it’s a good idea and I should think more about those 
edited parts from now on.

Graf: Many of your figures and painterly elements appear in front of a blank and white canvas. There is no painted background and no 
reference to time, space and location. What is the reason for this?

Hakobyan: While creating a new painting I always try to cover as little of the canvas as possible. I like the colour of canvas. Sometimes 
it happens that the painting is completed without covering the whole canvas, but sometimes it doesn’t. In my latest works the figures 
and elements are presented flat, in front of a wall-like background. I think they become more expressive that way. I’m attracted by the 
white of a clean canvas, it doesn’t allow me to put extra elements into the composition. The unpainted parts balance out composition 
and allow the colours to breathe. Excessively painted, or unfinished paintings are unpleasant to me, something dies there and in such 
cases I usually destroy them.

Graf: How would you describe the meaning of colour in your work? How do you apply paint?

Hakobyan: Over time it happened that I started using a palette less and less. Now I can say I don’t use it at all. I need to keep the colour 
fresh, I don’t like mixing the colours on the palette beforehand. The mixing process happens for me on the canvas, it gives me an 
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opportunity to control the degree to which I mix colours. That’s how the contrasts that are close to me are created. Except the dynamics 
of movement, for me the separate colours have their dynamics as well, let me bring a better [more illustrative] example: If I lightly mix 
two colours and I like the mass of their mixture, then while passing it to the canvas it will become another thing.

Graf: Let us, to end our conversation, talk about your solo show at Galeri 77 in Istanbul. Let us begin with the title. What is the meaning 
of it?

Hakobyan: At this moment we are thinking about the name of the exhibition, there is no final name. I think it will be as simple as 
possible, but at the same time it will express my works for the last 3 years.

Graf: How would you outline the conceptual and formal framework of the exhibition?

Hakobyan: I continue to create new paintings, it’s true that there are already a large number of paintings in this exhibition. But I think 
there will be new paintings into next year as well and so a more complete picture will be formed in terms of the paintings presented. 
Most probably some graphics will also be presented and now I am trying to offer a wide range of decisions.

Graf:  According to what criteria did you select the exhibited artworks?

Hakobyan: My works for the last 3 years will be represented in the exhibition. I should also mention that starting from 2017, for the 
most part my paintings have been exhibited in Galeri 77. The choices will be made from those paintings and new works, which I’m 
working on now. I think we will have a wide selection of paintings when it comes to choosing the final look of the exhibition.

August 2020
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Biyografi
1987 yılında Erivan, Ermenistan’da doğdu
1999-2002 arasında Erivan, Ermenistan’da bulunan Mkhitar Sebastatsi Sanat 
Okulu’nda öğrenim gördü
2002-2009 arasında P. Terlemezyan Erivan Devlet Sanat Okulu’nda eğitim gördü
2005-2007 arasında askerlik görevini ifa etti
2009-2013 arasında Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde okudu
2013’ten beri P. Terlemezyan Erivan Devlet Sanat Okulu’nda eğitmenlik yapıyor
2013’ten beri Ermenistan Sanatçılar Birliği’ne üye

Ödüller
2000-2001 Mkhitar Sebastatsi Sanat Okulu’ndan profesyonel gelişimi için üstün başarı belgesine layık görüldü.

Kişisel Sergileri
2021 Ters Yüz Ütopya, Galeri 77, İstanbul, Türkiye
2017 Ermenistan Çocukları Fonu (COAF – Children of Armenia Fund) Gala Müzayedesi, New York, ABD
2012 Art Café Arvestanots, Erivan, Ermenistan

Grup Sergileri
2020-2021 Ön İzleme, Galeri 77, İstanbul, Türkiye
2020 Virtual Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, Galeri 77 ile, İstanbul, Türkiye
2020 Step İstanbul, Taksim 360 Project, Galeri 77 ile, İstanbul, Türkiye
2019 Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, Galeri 77 ile, İstanbul, Türkiye
2019 Geçmiş Zaman Olur Ki, Galeri 77, İstanbul, Türkiye
2019 Step Istanbul, Tomtom Kırmızı Building, with Galeri 77, İstanbul, Türkiye
2018 Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, Galeri 77 ile, İstanbul, Türkiye
2018 “World Art Dubai” Sanat Fuarı, Arame Sanat Galerisi ile, Dubai, BAE
2017 Grup Sergisi, Beyrut, Lübnan
2015 “World Art Dubai” Sanat Fuarı, Gala Sanat Galerisi ile, Dubai, BAE
2009, 2010 ve 2011 “Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Gençlik Ödülü” isimli sergi, Ermenistan Sanatçılar Birliği, Erivan, 
Ermenistan
2009 Güz Sergisi, Erivan, Ermenistan
2009 Üniversiteler Arası Sergiler, Erivan, Ermenistan
2007-2008 Galeri Terlemezyan, Ermenistan Sanatçılar Birliği vb. sergi alanlarında çeşitli sergiler, Erivan, Ermenistan
2005 A. Tamanyan Müze Enstitüsü’nde sergi, “Üç Sanatçı’dan Ustalık Dersi” programına katılım sertifikası ve natürmort sulu boya 
çalışması, Erivan, Ermenistan
2005 Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Galerisi’nde sergi, Erivan, Ermenistan
2004 Büyük Ermeni şair H. Tumanyan’ın müzeye çevrilen evinde sergi, Erivan, Ermenistan
2002 “Kenats Tun” Derneği’nin heykel derslerinin 10. Yıldönümüne ithafen sergi, Erivan, Ermenistan
1999-2002 Mkhitar Sebastatsi Sergileri’nde çeşitli grup sergileri, Erivan, Ermenistan

Vav Hakobyan
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Vav Hakobyan 1987 yılında Erivan’da doğdu. 1994 yılında Mkhitar Sebastatsi Ortaokulu’na kaydolduktan sonra 1995 yılında heykeltıraşlık 
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 heykeltıraşların 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 üstün başarıyla mezun oldu ve bu ödülü Edward Isabekyan tarafından takdim edildi.

Sanatçının kişisel ve grup sergilerinden bazıları şöyledir: Ermenistan Ulusal Galerisi (2009), Alexander Tamanyan Müzesi – Erivan 
(2010), Studio Gallery – Erivan (2011), Gala Sanat Galerisi – Erivan (2012), Gala Sanat Galerisi (2013), World Art Dubai (2015), Gala 
Sanat Galerisi (2015) ve Galeri 77 – İstanbul (2018, 2019, 2020). 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 
bulunmaktadır.

Sanatçı Beyanı
2017’den beri çalışma tarzım ve resmim büyük bir değişime uğradı. Bunca yıldır takip ettiğim kompozisyon inşa tarzını reddetmeye karar 
verdim. İmgesel olarak özgürlüğümü kısıtlayan tüm dogmaları resimlerimden tamamen çıkarmaya veya ciddiye almamaya başladım. 
Yaptıklarımı sınıflandırmayı ve dizilişleri hakkında düşünmeyi bıraktım.

Dengeli bir kompozisyon, simetri, ışık pozisyonu, görünüş, tarih ve hatta resmin renk dengesi: tüm bunlar benim için ilgi çekici 
olmaktan çıktı. Geçmişi ya da geleceği olmayan, gerçekte var olmayan ve herhangi bir hikayesi olmayan yeni formlar ve yeni figürlerle 
ilgileniyorum. Bunlar tuval üzerinde ya da dışında bağımsız bir halde gezinirken keşfediliyorlar ve o anın etkisine göre görülüyorlar, 
benim kaprislerime göre değil. 

Ben bu formların değişimiyle ilgileniyorum; figürlerin dönüşümü, tuvaldeki boyanmamış alanlar, uyumsuz çeşitlilik ve kontrastların 
aşırılığıyla. Bu asla bitmeyen bir süreç ve resmin son görünümü benim için önemli değil, kasıtlı olarak resim yapmak resmin anlamını 
yitirmesine yol açıyor.

Her yeni resim benim için bir sürpriz. Artık resimlerin kendileriyle değil, onları resmetmekle ilgileniyorum…
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Biography
Born in 1987, Yerevan, Armenia
1999-2002 Studied at the Mkhitar Sebastatsi Art School, Yerevan, Armenia
2002-2009 Studied at the Yerevan State College of Arts after P. Terlemezyan
2005-2007 Military service in Armenia
2009-2013 Studied at the Yerevan State Academy of Fine Arts
Since 2013 Lecturer at Yerevan State College of Fine Arts after P. Terlemezyan
Since 2013 Member of Artist’s Union of Armenia

Awards
2000-2001 “Certificate of Excellence” from the director of Mkhitar Sebastatsi Art School for professional advancement 

Personal Exhibitions
2021 Utopia Inside Out, Galeri 77, Istanbul, Turkey
2017 Children of Armenia Fund-COAF Gala Auction, New York, USA
2012 Art Café Arvestanots, Yerevan, Armenia

Group Exhibitions
2020-2021 Preview, Galeri 77, Istanbul, Turkey
2020 Virtual Contemporary Istanbul Art Fair, with Galeri 77, Istanbul, Turkey
2020 Step Istanbul, Taksim 360 Project, with Galeri 77, Istanbul, Turkey
2019 Contemporary Istanbul Art Fair, with Galeri 77, Istanbul, Turkey
2019 Down Memory Lane, Galeri 77, Istanbul, Turkey
2019 Step Istanbul, Tomtom Kırmızı Building, with Galeri 77, Istanbul, Turkey
2018 Contemporary Istanbul Art Fair, with Galeri 77, Istanbul, Turkey
2018 World Art Dubai Art Fair, with Arame Art Gallery, Dubai, UAE
2017 Group Exhibition, Beirut, Lebanon
2015 World Art Dubai Art Fair, with Gala Art Gallery, Dubai, UAE
2009, 2010 and 2011 Exhibition called “Republic of Armenia President’s Youth Prize”, Artist’s Union of Armenia, Yerevan, Armenia
2009 Autumn Exhibition, Yerevan, Armenia
2009 Inter-University Exhibitions, Yerevan, Armenia
2007-2008 Took part in number of exhibitions in different exhibition halls like Terlemezyan Gallery, Artist’s Union of Armenia, etc., 
Yerevan, Armenia
2005 Exhibition at the Museum-Institute after A. Tamanyan, with a certificate for participation in the «Three Artists’ Master-Class» and 
completed watercolor still-life work, Yervan, Armenia
2005 Exhibition at National Gallery of the Armenian Republic, Yerevan, Armenia
2004 Exhibition at Museum-House after great Armenian poet H. Tumanyan, Yerevan, Armenia
2002 Exhibition dedicated to the 10th Anniversary of «Kenats Tun» union’s sculpture courses, Yerevan, Armenia
1999-2002 Group Exhibitions at Mkhitar Sebastatsi Art Exhibitions, Yerevan, Armenia

Vav Hakobyan                                                             
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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.

His solo and group exhibitions include National Gallery of Armenia (2009), Museum of Alexander Tamanyan – Yerevan (2010), Studio 
Gallery – Yerevan (2011), Gala Art Gallery – Yerevan (2012), Gala Art Gallery – Yerevan (2013), World Art Dubai (2015), Gala Art Gallery 
(2015) and Galeri 77 – Istanbul (2018, 2019, 2020). 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.

Artist Statement
Since 2017 my painting and working style had a drastic turnaround. I decided to refuse the building style of composition by which I 
was guided for years. I started paying less attention or completely eliminated from my painting the dogmas, which were preventing my 
imaginary free doings. I began not classifying my doings and not thinking about their sequence.

Balanced composition, symmetry, light position, prospect, history and even painting’s balance of saturation stopped being interesting 
for me. I am interested in new forms, new figures, that don’t have past and future, that don’t exist in reality and have no history. They are 
discovered and seen move on the canvas or outside of it independently, depending on moment’s influence not following my caprices.

I am interested in the change of forms, the transformation of figures, unpainted spaces on the canvas, incompatible diversity, the 
extremeness of contrasts. This is an endless process and as the painting’s final look is not important to me, the efforts to make a 
painting on purpose make it meaningless.

Every new painting is a surprise for me. I became not interested in paintings themselves, I’m interested in painting them...
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