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Sanat tarihinin farklı dönemlerine ve çeşitli uygarlıklara ait estetik algılarına atıfta bulunmadan Karen Arakel hakkında bir 
şeyler yazmak mümkün olmaz. Eserleri, biçimini ve benzersiz önemini derinlemesine bir sanat çalışması ve analizi sayesinde 
kazanmış. Sanatçı, geçmiş döneme ait sanatların resimsel ve boyutsal özelliklerinin sadece biçimsel temsillerini kavramaya 
çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda nedenlerine ve önkoşullarına da nüfuz ediyor. Eseri yaratanın kim olduğunu anlamaya, 
ruhunu, algısını, zihniyetinin özelliklerini hissetmeye çalışıyor.

Ego ve kişisel vizyon arayışı içinde olan her sanatçı, kişisel araştırmalara başlar ve ilham kaynağı bulur. Karen Arakel’in seçtiği 
yol ise alışılmışın dışında, çünkü tanınmak, kendi tarzını bulmak ve başarılı bir tekniğe sahip olmak için hiç acelesi yok. İlhama 
oldukça açık olan sanatçı; ruh, sanatsal yaklaşım, vizyon ve estetik değerler açısından kendisine yakın olan sanatları, dönemleri 
ve sanatçıları eş zamanlı ve bilinçli olarak belirlemiş ve tanımlamış. Farklı çağlardan kültürlerle karşılaşmalar ve bu kültürlerin 
gündeme getirdiği konuların incelenmesi, kendi yaratıcılığının ipuçlarını edinmesinde önemli bir araç haline geliyor.

Yüzyıllar boyu süren tarihi boyunca ve dinlerin, medeniyetlerin ve farklı estetiğin kavşağında yer alan coğrafi konumu nedeniyle 
Ermeni kültürü, her zaman bu çeşitliliği kucaklamak ve sentezlemek durumunda kalmıştır. Mimar Momik, Hovnatanyan 
Ailesi, İvan Ayvazovksi, Yervand Koçar ve Martiros Saryan gibi, farklı aşamalar boyunca ve koşullara bağlı olarak, belirli bir 
döneme özgü özelliklerde kendilerini gerçekten ortaya koyan Ermeni sanatının ve sanatçılarının doğal halidir bu. Karen 
Arakel’in eserlerini anlamak için önce sentez ve kültürlerarası ilişkiler sorularını ele almalıyız. Sanatçı Ermeni, yerel, Avrupa 
ve Asya geleneklerinin iç içe geçtiği ve bir arada yaşadığı Tiflis’te doğdu ve büyüdü. Sanırım bu çok yönlü ortam, ailesiyle 
birlikte Erivan’a taşınan genç sanatçının estetik algılarında da iz bıraktı. Sanatçının daha sonra geliştirdiği üslup çeşitliliği bu 
düşüncemi kanıtlar nitelikte.

Daha ilk resim denemelerinde bile ortaya çıkan şeylerin sadece klasikleşmiş, resim becerilerini kazanmaya yönelik çalışmalardan 
daha fazlası olduğu açıktır. Her eser, sanatçının seçilen konuyu tam olarak algılamaya ve sorular sormaya çalıştığı bir yoğunlukla 
yüklüdür. Resimsel dilinin potansiyelini en iyi şekilde anlamaya çalışır, imgeleri duyulabilir ve etkili hale getirmeye çalışır. Erken 
dönem yağlıboya tablosu “Still Life with Dates (Hurma Natürmortu)” bu hususu doğrulamaktadır. Genç sanatçının yarattığı 
bundan sonraki her çalışmada, meraklı ve çalışkan doğası görülebilir.

Yağlıboya üzerine ağır impasto tekniğiyle ve cesur fırça darbeleriyle uyguladığı manzaralar, natürmortlar ve figüratif çalışmalar; 
nesnelerin ve çevrenin renk ilişkilerini, havanın titreşimini, nesnelerin ağırlığını ve maddiliklerini vurgular. Bu dönem, sanatçının 
anı yakalama biçiminin yanı sıra renk ve kompozisyon unsurlarına odaklanmasıyla Empresyonist bir tarzla karakterize edilir.

Ancak bu dönem uzun sürmemiştir. Sanatçı, izlenimin yeniden üretilmesinden, canlı fırça darbelerinin ve parıldayan renklerin 
kullanımından vazgeçerek, yavaş yavaş saf renk, vurgulu çizgi ve düz renk yüzeylerin kullanımını yeniden gözden geçirir ve 
ince boya katmanları uygulamaya başlar. Sanatçının bu evrimi 1980’lerde gerçekleşmiştir. Bu dönem, küresel siyasi, ekonomik 
ve kültürel dönüşümlerin eşiğinde duran Ermenistan için, birçok genç ve hevesli sanatçının kültürel arenada sahne bulması 
ve sanatı dünyadaki büyük akıllarla diyalog ve iletişim için bir araç olarak kullanması ile hareketli bir dönemdi. Sanatçının ilk 
sergisini açması ve giderek beğeni toplaması da bu döneme denk gelir.

Karen Arakel’in grafik çalışmaları, sanatçının kimlik oluşum sürecini anlamada yardımcı olmakta. Burada, sanatçının deneye 
olan eğilimi, güzel sanatlara olan tutkusu ve analitik ruhu resimden bile daha fazla belli oluyor. Alegori, yaratıcı gerçeklikler ve 
vizyon konusundaki tercihi, grafik serilerinde daha belirgin.

Sanatçı, imgeyi ve sanatsal ortamı icat eder. İcat sanatı, objeleri görsel olarak kopyalamaya ve yeniden üretmeye yönelik 
mekanik sadakate rağmen önümüzdeki yıllarda sanatının temel bir özelliği ve vizyonunun ana felsefesi haline gelecektir.

1980’lerin ikinci yarısında, kimlik oluşumu yıllarında sanatçı Dadaist, Sembolist ve Sürrealist sanata ilgi göstermiştir. Rüyalar, 
önseziler, içe bakış ve sembollerin kullanımı sanatçının titiz çalışmalarına konu olmuştur. Mürekkep, kalem ve karakalem 
kullanarak; insanın ilkel içgüdüleri, sevinçleri, içsel korkuları, saf ve etkilenmemiş bütünlüğü ile çeşitli alegorik imaları bir araya 
getiren sanatçı için ufuk açıcı bir figür olduğunu ortaya koyar. Mürekkep ve vurgulu fırça darbeleriyle bir Afrikanesk portreler 

Karen Arakel serisi, içgüdüsel ve otomatik bir şekilde oluşturulmuş soyut, biyomorfik bir başka seri, ritüel veya mağara resmi unsurları içeren 
suluboyalar gibi çeşitli eserler sanatçının farklı resimsel medya ve perspektifler aracılığıyla insan duyularının ve hayal gücünün 
derinliklerine nüfuz etmeye çalıştığını gösterir. Sanatçı, insanoğlunun yarattığı görsel mirasın sonsuz tanıklığını kullanarak hem 
en düşük içgüdülerin hem de erdemlerin bir bütünlük içinde somutlaştığı insani duyuların derinliklerine inmek için adım atar.

1990’larda ağırlıklı olarak yağlıboyayla resmettiği iç gözlem sahneleri doğa alegorisinin çeşitli kılıklarını yansıtır, bazen de 
insan figürleriyle canlanır. Sanatçı, öngörülebilir sınıra yakın veya uzak olan sıradan ve inanılmaz görüntüleri, illüzyon ve görsel 
deneyimi birleştirir. Farklı ufuklar yaratarak, bu ufukları optik perspektif yasalarını ve dünyanın yerçekimi kuvvetini görmezden 
gelen insanlar veya hayvanlarla birleştirir. Tanınabilir, hayali ve metafiziği yan yana kullanarak yavaş yavaş kuralları, tutarlılığı ve 
sanatsal dili bir araya getirdiği yani bir imge oluşturmak için kendi yaklaşımını geliştirir.

Yukarıda bahsedilenlerin tümüne ve basit biçimsel kombinasyonlara ya da estetik çekiciliğe teslim olmamasına rağmen; 
sanatçı, sanatsal ifadesinin rahatsız edici vurgularının karmaşıklığından ödün vermeden görüntünün içeriğini kavrama 
yeteneğine sahiptir. 1990’ların ikinci yarısında vermiş olduğu yağlıboya tablolar ve grafik eserler, sanatçının derin sorgulamalar 
yoluyla sanatsal kaygılarını arındırdığı ve geliştirdiği büyük bir test alanıdır. Sanatçı, Sembolizmin dışavurumcu araçlarını ve 
Sürrealistlere özgü imge kompozisyonunu – daha küçük ölçekte de olsa – uygulayarak, tüm bunların kullanımını günden güne 
reddeder. Bu reddin salt estetik mi olduğunu, yoksa bu sanat akımları aracılığıyla bize sunulan temel görüşlerin de reddini mi 
içerdiğini söylemek zor. Günden güne, son derece yoğun görüntüler daha basitleştirilmiş yöntemlerle değiştirilmiştir. 

Muhtemelen arkaik, Helenistik, Kuzey ve İtalyan sanatlarının temel özelliklerinin, dünya sanatının gelişiminin daha geniş ve 
daha geriye dönük bir bağlamında analizi, bu temel değişikliklere yol açtı. Sanatçının özellikle Avrupa sanatının yükselişi ve 
düşüşüne dair kişisel analizi ve vardığı sonuçlar – ki bunlar üzerinde çok tartışmışlığımız vardır – ustalık ve verdiği mesaj 
açısından İtalyan Rönesans’ının zirvesinin akademik olarak Trecento, Quattrocento veya geç Gotik ve erken Rönesans olarak 
tanımlanan 13., 14. ve 15. yüzyıllar olduğuna inanmasına yol açtı. Kuşkusuz Karen Arakel bu inancında yalnız değil. Erken 
Rönesans, Kuzey Rönesans’ıyla birlikte 19. ve 20. yüzyılın birçok sanatçısı tarafından yeniden ele alındı ve değerlendirildi. 
Bergson’un yaratıcı evriminden farklı olarak sanatın din sonrası ve din öncesi mitolojik katmanını ve metafizik derinliğini 
yeniden ele alan birçok sanatçı, bu dönem sanatında sonsuz sembolik ve plastik keşifler ortaya çıkarmıştır. Erken Rönesans, 
Empresyonizmin yeni görsel algı yolları ve optik buluşlar yoluyla sunduğu, ancak anlamların tam olarak ifade edilmesini 
sağlayacak bir yelpazeye katkıda bulunamayan çözümlerle yetinmeyen sanatçılar için bir kurtarıcı görevi gördü. Uccello, 
Giotto, Piero della Francesca ve pek çok bilinmeyen usta, yeni dönemin sanatsal çözümlerinin muteber ustaları oldular.

Bu bağlamda, Karen Arakel’in öne çıkardığı konumun yeniliği, sanatın 16. yüzyılda akademilerin kuruluşundan evrimleşerek 
günümüze kadar devam eden düşüşü ve sürekli çöküşüdür; ki bu gerçek sanatseverleri bile şaşırtabilir. Sanatçının bu karmaşık 
konudaki gözlemleri dikkate değer olsa da eserlerini algılamak ve anlamak için onun görüşünü dikkate almanın oldukça önemli 
olduğunu düşünüyorum. Sanatçı için önemli olan kılavuz ilkeleri anlamamızın katkısı büyük olacaktır.

Onu bir sonraki seviyeye taşıyan kısa yaratıcı duraklamalar, sanatçının tipik özelliğidir. Bu, özellikle 2000 ve 2002 yılları 
arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdiği dönemden sonra görülebilir. Sanatçı, Ermenistan’a döndükten sonra çok 
az renk kullanarak karakalemle yaptığı “Mutants (Mutantlar)” serisine devam etti. Bu durumda da sanatçı, karakalemin engin 
sanatsal olanaklarını yalnızca bir çizim aracı olarak değil, aynı zamanda resimsel özellikleri için de kavramaya çalıştığı için 
kullanmış olduğunu belirtmeyi önemli görüyorum. Sanatçının ifadesini doğru ve kararlı bir şekilde iletmek için ideal olan sönük 
renkli bir palet oluşturabilen kalemin renklerini kapsıyor bu seri.

Ağırlıklı olarak izleyiciye bakan melezler, geleneksel arka planlarda tasvir edilmiştir. İnsan, hayvan, sürüngen ve kuş unsurlarını 
içeren bu fantastik yaratıklar, zaman zaman grotesk ve muhteşem görünüyor. Canlıların kaslarına, kemiklerine ve iç organlarına 
yönelik metaforik imalar nedeniyle izleyici imgeleri fazlaca natüralist algılama eğiliminde olsa da çizgilerin şeffaflığı ve renk 
tonlarının inceliği sayesinde bu algının önüne geçilir. 1980’lerin Afrika Portreleri serisini andıran bu eserler, doğası gereği anlatı 
niteliğinde ve özenli çizimleri ve ayrıntı vurgularıyla portreleri andırıyor. Arka plandaki yatay katmanlar, yaratıklara bir ciddiyet 
havası vermekte. Sanatçının eserlerinde sık sık görülen ilkel ve karma anlamlara ilişkin düşünceleri bu seride sert ama eksiksiz bir 
çözüme ulaşıyor.

Sanatçı, melez konusunu sembolik bir araç olarak kullanarak konunun daha geniş anlamını ortaya koyuyor. Hibrit abartı, 
insanlığın yaşam döngülerinin çarpıtıldığına dair sinyaller veriyormuş gibi; ihlal edildiğinde insanı köklerinden, insanlığı da 
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geçmişlerinden uzaklaştırabilecek bir sınır çizgisi bu. Sanatçı kaygısını estetik bir azalma olmadan izleyiciye aktarıyor; hatta 
böyle bir mesajın doğrudan ve açık bir şekilde iletilmesi gerektiğini varsayarak, ürkütücülüğün eşiğine bile ulaşır. 

Biçimleri abartma unsurlarını uyguladıktan sonra, sanatçının yavaş yavaş ilkel, doğal biçimlere dönmesi gerektiği varsayılır. 
Karen Arakel’in yapıtları, sanatçı yavaş yavaş önce tuvali sonra da yağlıboyayı kullanmaktan vazgeçtiğinde büyük ölçüde değişti. 
Hâlihazırda geliştirilmiş benzersiz üslubu, Orta Çağ’ın sonlarından 15. yüzyıla kadar Avrupa’da popüler olan ahşap paneller üzerine 
yumurta ve pigmentler tarafından yaratılan asırlık geleneklere sahip bir ortam olan tempera kullanımına geçtiğinde ise tamamen 
değişti. Detayları grafik işlerde görünür kılmaya yatkınlığı, yeni medyayı resimde yaygın olarak uygulayabilmesini mümkün kıldı. 
Ancak bu değişiklik sadece teknik bir özellik olarak değerlendirilemez. Sanatçının sanatta bütün bir dönemi ideolojik olarak yeniden 
değerlendirmesi, başka bir referans için bir temel teşkil eden bir başlangıç noktasıydı.

Erken Rönesans’a atıf aynı zamanda kayıp resim ve sanat biçimleri geleneklerinin yeniden değerlendirilmesidir. Yağlıboya söz 
konusu olduğunda genellikle ağartılma eğilimi olan renge yeniden değer biçilmesidir. Çizgiye dönüş ve çizim de görülebilir; 
Ingres’i birçok çağdaşından ayıran bir özellik de buydu. Resimlerin boyutları, odalara veya klasik müze ortamlarına asılarak 
sanatın kamusal ve toplumsal rolünü sorgularcasına küçülmüştür. Küçük ölçekli resimlerde ise sanatçının yüzeye bakışı ve teknik 
mükemmelliğe olan odağı değişmiştir. Zaten yapıtın yaratılmasının ilk aşaması, ilk deneyim, malzeme ile bütünleşme, bir sohbet 
başlangıcı sayılabilecek uzun ve zahmetli bir süreç olan ahşap panelin yapılması ressamın kendisi tarafından gerçekleştirilir. Burada 
rastgele bir yaklaşıma neredeyse hiç yer yoktur. Kompozisyon somut, kompakt ve hayal gücü filtresinden süzülmüş olmalıdır. 
Bu bağlamda, son yıllarda yarattığı ahşap paneller üzerine tempera eserleri, sanatsal çözümlerinde benzersizdir ve sanatçının 
fikirlerini özetler. Bunlar portreler, figür kompozisyonları ve yarı kurgusal doğa tasvirleridir. Tüm bu türlerde, doğrudan doğadan 
alınarak yapılmış, Dürer veya Holbein’e özgü çok küçük ayrıntılarla işlenmiş çalışma çizimlerinden detaylar vardır. Resimde ise 
kompozisyonun özü ve fikri bu detaylara hâkim olan unsurdur. Sanatçı her zaman metafor ve gerçeği yan yana kullanmıştır. Ancak 
bu seride bu sınır ortadan kalkmış gibi görünüyor; resmin mantığı tüm unsurları kendi kuralına tabi kılıyor gibi gözükmekte. Erken 
dönem grafik çalışmalarında bulunabilecek sembollerin bolluğuna ve sayısız öğeye rağmen, yeni çalışmaları en temel detayları 
içeriyor. Dini, mitsel ve ritüel unsurlar ortak bir sanatsal dil içerisinde sadeleştirilmiştir. Sanatçı, arka plandaki hayali doğanın 
katı kompozisyona ve tesadüfi aydınlatmaya maruz kaldığı “Madonna and Child (Madonna ve Çocuk)”ta olduğu gibi kanonik 
temsillere bile atıfta bulunuyor. “Bronze Mercy (Bronz Merhamet)” ve “The Demon of Common Sense (Aklıselim Şeytanı)” gibi 
çok figürlü eserlerde, arkasındaki bir hikâye veya paradoksal anlatılarla sanatçının fikri birincil anlam kazanır. Bu tür eserler içerik 
olarak mitolojik referanslardan, dini anlamlardan ve felsefi yansımalardan yoksun değildir. Elbette izleyici, imgenin anlamının 
deşifre edilmesini takdir ediyorsa, geleneklerin ardında saklanan gizemleri kavramak için sanatta biraz bilgi ve deneyime ihtiyacı 
olacaktır. Zaman zaman son derece açık ve sert ifadelerle icra edilmiş “Castrated Era (İğdiş Edilmiş Çağ)” resmi, geçmişle bugünü, 
yaratılış mitini ve modern insanın kaygısını sonsuz ve çözülemez bir sorun üzerinde birleştirir.

Çağdaş sanatta, yukarıdakilerin hepsini bünyesinde barındıran ve insanlığın karşılaştığı zorlukları rafine semboller ve klasik 
sanat aracılığıyla tek bir açıdan seslendirecek bir resimsel sistem oluşturmak çok zordur. “Resurrection (Diriliş)” ve “Know 
Thyself (Kendini Bil)” dini resimleri, dünya sanatında gördüğümüz bazı eserlerin günümüz versiyonunu ve yeni yorumunu 
andırıyor. “Diriliş”te, zamansızlığının bariz ve gizemli olması sebebiyle, istemeden de olsa resmin tarihine bakıyor insan. 
“Kendini Bil” eserinde ise, ebedi sembollerin güzelliğin ve sanatsal uzlaşımın dilini konuştuğu, şimdinin kıyamet atmosferine 
açık bir gönderme var.

Karen Arakel’in portrelerini yukarıda bahsedilen parçalardan ayrı düşünmek niyetinde olmadan, karakteristik özellikleri 
üzerinde düşünmeye çalışacağım. İlk gördüğüm “Eduard” ve “Sophia” portrelerinde Quattrocento ustalarının eserlerine 
doğrudan göndermeler var. Bakıcının konumu, kıyafetleri ve portrenin arka plandan lineer olarak ayrılması bu göndermeye 
işaret eder nitelikteydi. Ancak takip eden yıllarda gördüğüm her biri benzersiz bir çözüm ve özgün kompozisyonla yapılmış 
portreler, portre türünün günden güne yalnızca yaratıcılığının sınırlı bir bölümü oluşturmadığını, aynı zamanda da geniş çaplı 
mesajını iletmek için kesin bir araç haline geldiğini kanıtlar nitelikte. Bakıcının kişiselleştirilmiş karakteri, resmin derinliği ile canlı 
bir sohbete girer. Hem adam hem de çevresi psikolojik bir gerginliğe kapılmış durumdadır. Bakıcı da çevresi de çevrenin tek 
bir ana renkte yürütülmesine veya uzamsal öğelerden oluşmasına rağmen birincil konumdadır. Resmin referansı, portreden 
çevredeki atmosfere ve yine arkadan öne doğru dinamik bir hareketle algılanır. “Emmanuel”, “Eva” ve “Hasmik” portreleri ile 
“Annunciation (Müjde)” gerçekten sanatçının büyük başarısı olarak kabul edilebilir.

Son iki yılda yarattığı manzaralar, özellikle suluboya olanlar, sanatçı için bir keşif niteliğindeydi. Ermenistan’ın farklı bölgelerini 
dolaşırken keskin gözü, doğanın beklenmedik ve anlık tezahürlerini yakalamaya başladı. Sanatçı, doğrudan doğadan ilham 

aldığında bile, anı tasvir etmekten kaçınmış ve her zaman yalnızca bir kesit değil, doğanın zamansız sonsuzluğunu, özünü 
ve gücünü ortaya koymaya çalışmıştır. Bu serilerden önce sanatçı, evinin balkonundan Ağrı Dağı’nın karakalemle çizimlerinin 
varyasyonlarını oluşturmuştu. Yeni suluboya eserleri, cesur renkleri ve etkisindeki yoğunlukla baştan çıkarıcı. Geniş renkli 
yüzeylerde oluşturulan üç veya dört parça oldukça özgün, esprili ve uzamsal. Aralıklı şekilde belirtilen detaylar; görsel düğümler, 
keskin perspektif açıları ve yoğunluk yaratıyor. Belli başlı konumların tasviri, hayal gücünün özgürlüğüyle bir araya geldiğinde, 
ilginç etkiler yaratıyor ve dolaysızlığı ve zekâsı ile büyülüyor. Tüm yaratıcı kariyeri boyunca bir imaj inşa ederken çeşitli tarzları 
birleştiren sanatçı, manzara resimlerinde de yine farklı tarzları bünyesinde barındırıyor. Kesintisiz bulut, dağ silsilesi ve vadi 
yığınlarında zorlama perspektif tezlerinden kaçınan sanatçı, oldukça figüratif ve kişiselleştirilmiş bir uzamsal sonsuzluk inşa 
ediyor. Yakın ve uzak öğeleri titizlikle işlemesiyle, yalnızca takribi izlenimlerden kurtulmakla kalmıyor, aynı zamanda izleyicinin 
gözlerini uzamsal kıvrımlarda gezdiriyor.

Belirli manzaralardan oluşturduğu suluboya parçaları ise biraz daha farklı. Lineer işleyişten yoksunlar. İki-üç küt renk çizgisiyle 
verilmiş geniş ve cesur fırça darbeleri, yanıltıcı bir kompozisyonun ve belirli bir yerin hassas, algılanamayan bir sınır üzerinde 
yoğunlaştığı bir ikilik duygusu uyandırıyor. Bu muhtemelen, mekânın keşfinden doğan içsel deneyim ve hissel gezinmeyi bir 
kenara bırakmanın bir sonucu. Bu yüzden bu suluboyalara bakıldığında sanatçının estetik ve panteist özüyle karşılaşılıyor. Çok 
figürlü ve portreli kompozisyonlarda detaylara büyük önem veren sanatçı için bu, kendi yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmek 
için bir fırsat niteliğinde. Bu yeniden değerleme, sanatsal ruhuna sadık kaldığını, eserlerini araştırmayı, basitleştirmeyi ve 
özetlemeyi asla bırakmadığını doğruluyor. Bunu yaparken, farklı sanatsal sistemlerde deneyler yapıp bir sonraki keşfe geçiyor.

Sanatçının tüm arayışları, yaratıları, düzenlemeleri ve reddetmeleri; çetin yollar seçme ve güvenli bir limana ulaşmak için acele 
etmemesi ile özünü belirliyor. En önemlisi de hayat, sanat ve yaratıcılık onun için bir gizem unsuru olarak kalmaya devam 
ediyor. Karen Arakel’in sanatsal yaklaşımları bende pek çok soru işareti yaratıyor. Bugüne kadar ulaşmış sanat dönemlerinin 
kabul görmüş görüşlerini ve klasik tanımlarını sorguluyor. Geleceğe yönelik arayışları ve belirli dönemlere dönüş arayışları, 
hayran olduğu görüşler ve estetik anlayışlarıyla birlikte sanatçı olmak için sadece gözlemci olmanın, yaşam ve sanatla birlikte 
boynunu eğerek yürümenin yeterli olmadığını gösteriyor. Arakel için yaratıcılık, dünyanın yaratılış gizemine dalmak, karşı 
konulmaz duygular yaşamak, yeniden doğmak, insanlığın kısa yaşamında reenkarnasyonu ümit etmek, güçlü bir iradeye sahip 
olmak ve malzemeyi fethetmektir. Kendi muhakemesine sahip bir sanatçının yine kendine ait bir ütopyası olması, sanatı ve 
istenmeyen ilişkileri anlama konusundaki öznel vizyonunu yaratması oldukça doğaldır.

Sanatçının 2015 yılında Erivan’daki Galentz Müzesi’nde açılan retrospektif sergisi, son 30 yıllık yapıtlarını izleyiciye sundu. 
Estetik vizyonunu tamamlamak için resimleri ve grafik çalışmalarının yanında, sanat objeleri ve asamblajları da sunuldu.

Karen Arakel’in şimdiden önemli koleksiyonlar arasında hatırı sayılır bir yer edinmiş olan eşsiz sanatının, sanatseverler 
tarafından daha derin bir incelemeyi ve takdiri hak edeceğini düşünüyorum.

Ara Haytayan
26 Mayıs 2021, Erivan 
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It is impossible to write about Karen Arakel without referring to the periods in art history and to the aesthetics of different 
civilizations. His art has been formed and has gained unique significance through an in-depth study and analysis of art. The 
artist tries to not only comprehend merely formal representations of pictorial and dimensional characteristics of the arts of the 
past, but also permeates into their causes and preconditions. He tries to figure out who was the person that created the artwork, 
to feel his spirit, perception, peculiarities of his mindset.

In quest of their ego and personal vision, every artist embarks on personal research and finds inspirations. The path chosen by 
Karen Arakel is uncommon, for he is in no rush to become recognizable, to find his own style and have an accomplished technique. 
Open to influences, the artist simultaneously and conscientiously identifies and defines the arts, periods and artists who are 
close to him in spirit, artistic approach, vision and aesthetic ethos. Encounters with cultures of different eras and exploration of 
issues these cultures raise becomes an important tool in finding the clue to his own creativity.

Throughout its centuries-long history and owing to its geographical position of being at the crossroads of religions, civilizations 
and diverse aesthetics, Armenian culture has always been challenged to embrace and synthesize this diversity. It is the natural 
state of Armenian art and artists who throughout different stages and depending on circumstances genuinely manifested 
themselves in peculiarities specific to the given period, as for example the architect Momik, the Hovnatanians, Ivan Aivazovksy, 
Yervand Kochar and Martiros Saryan. In order to understand Karen Arakel’s oeuvre, we have to first consider the questions of 
synthesis and intercultural relations. The artist was born in Tiflis, a city where he spent his childhood and where Armenian, local, 
European and Asian traditions are intertwined and coexist. I assume, this multifaceted environment has left its trace on the 
aesthetic perceptions of the youth who, along with his family, moved to Yerevan. Subsequently developed stylistic diversity of 
the artist proves my point.

Already in his first painting attempts, it is obvious that those are more than studies to acquire merely classical pictorial skills. 
Each work is charged with intensity where the artist strives to fully perceive the chosen subject and raise questions. He tries to 
understand at his best the potential of his pictorial language, striving to make the image audible and impactful. Still Life with 
Dates, an early period painting in oil confirms this point. In every subsequent work created by the youth one can trace his curious 
and studious nature.

Landscapes, still lifes and figurative works –executed in heavy impasto and bold brushstrokes in oil –accentuate color relationships 
of objects and the environment, the vibration of air, weight of objects and their materiality. This period is characterized by an 
Impressionist style in how the artist captures the moment, as well as in his concentration on color and compositional elements.

Nevertheless, this period did not last long. By renouncing mere reproduction of impression, the use of vibrant brush strokes 
and shimmering colors, the artist gradually reconsiders the use of pure color, accentuated line, and flat color surfaces and starts 
applying thin layers of paint. This evolution of the artist took place in the 1980s. It was a vigorous period for Armenia standing on 
the threshold of global political, economic and cultural transformations, with many new aspiring artists appearing in the cultural 
arena and using art as a tool for a dialogue and communication with the world’s great minds. It is during this period when the 
artist had his first exhibition and gradually received acclaim.

Karen Arakel’s graphic works are instrumental in understanding the process of the artist’s formation. Here, even more than 
in painting, the artist’s inclination towards experimentation, his aspiration of fine art and analytical spirit are visible. His 
predilection for allegory, imaginative realities and vision are more explicit in his graphic series.

The artist invents the image and the artistic milieu. The art of invention – despite mechanistic fidelity to copy and reproduce 
things visually –runs like a common thread to become an essential feature of his art and the main philosophy of his vision in 
the years to come.

In the second half of the 1980s, during the years of formation, the artist showed an interest in the Dadaists, Symbolist and 
Surrealist art. Dream, vision, introspection and use of symbols became the subject of the artist’s meticulous studies. By using 

Karen Arakel ink, pen and charcoal show that the man - with his primordial instincts, joys, inner fears, and in his pure and unaffected unity 
- is a seminal figure for the artist who combines various allegorical allusions. A series of Africanesque portraits in ink and 
emphatic brush strokes, abstract and biomorphic series created in an instinctive automatic manner, watercolors featuring 
ritual or cave painting elements show that through different painterly media and perspectives the artist attempts to penetrate 
into the depths of human senses and imagination. Using the infinite testimonies of visual heritage created by the humans, the 
artist takes his own step to delve into the depths of human senses, where both the lowest instincts and virtues are reified in 
unity.

Introspective scenes created in the 1990s, executed predominantly in oil, reflect various guises of the allegory of nature, 
sometimes enlivened with human figures. The artist merges ordinary and incredible images, illusion and visual experience 
close to or distant from the predictable border. By creating different horizons, he couples them with human beings or animals 
that ignore the laws of optical perspective and the earth’s gravitational force. Through the juxtaposition of recognizable, 
imaginary and metaphysical, the artist gradually develops the rule, consistency and the artistic language to combine all in one; 
that is to say he develops his own approach to compose an image.

Despite all of the above-mentioned and not giving in to merely formal combinations or aesthetic temptation, the artist is 
capable of engrossing the content of the image without compromising the complexity of disturbing accentuations of his 
artistic statement. Both oil paintings and graphic works created in the second half of the 1990s are a massive testing ground 
where through deep questioning the artist purifies and develops his artistic concerns. By still applying expressive means of 
Symbolism and the image composition typical to the Surrealists – though to a lesser extent– the artist gradually rejects the 
use of all. It is hard to say whether this rejection is purely aesthetic, or it also implies rejection of basic views offered to us 
through these artistic movements. Gradually, highly intense images are replaced with more simplified solutions.

Presumably, analysis of the essential features of the archaic, Hellenistic, Northern and Italian arts in a broader and more 
retrospective context of the development of world art led to these fundamental changes. The artist’s personal analysis and 
conclusions about the rise and fall of European art in particular – over which we had many debates – forced him believe that 
the pinnacle of the Italian Renaissance in terms of mastery and message are the 13th, 14th and 15th centuries, academically 
defined as Trecento, Quattrocento or late Gothic and early Renaissance. It is beyond doubt that Karen Arakel is not alone in 
his belief. Early Renaissance along with the Northern Renaissance were reconsidered and valorized by many artists of the 
19th and 20th centuries Many artists, who reconsidered art’s post- and pre-religious mythical layer and its metaphysical 
depth, unlike Bergson’s creative evolution, revealed infinite symbolic and plastic discoveries in the art of this period. Early 
Renaissance served as a shore of salvation for those artists who were not contented with the solutions Impressionism offered 
through the new paths of visual perceptions and optical inventions, which however could not contribute to the full gamut of 
expression of meanings. Uccello, Giotto, Piero della Francesca, as well as many unknown masters became the acknowledged 
masters of the artistic solutions of the new era.

In this regard, the novelty of the position foregrounded by Karen Arakel is the fall and the continuous decadence of art that 
evolved from the establishment of the academies in the 16th century and continued till our days; a fact which might surprise 
even art connoisseurs. While the artist’s observations in this complex issue are worth a notice, I think it is important to take 
into account his opinion in order to perceive and understand his oeuvre. It will help us greatly to comprehend the important 
guidelines for the artist.

Short creative pauses taking him to the next level are typical of the artist. It is particularly vivid after the period he spent in the 
United States between 2000 and 2002. After his return to Armenia, the artist continued his Mutants series in charcoal with 
the use of very few colors. I specify the media, as the artist, in this case too, attempts to grasp the vast artistic possibilities 
of charcoal not only as a tool for drawing, but also for its painterly features. It encompasses colors of the pencil capable of 
creating a subdued colorful palette to properly and decisively convey the artist’s statement.

Hybrids, gazing mainly at the viewer, are depicted on conventional backgrounds. These fantastic creatures incorporating 
elements of humans, animals, reptiles and birds look at times grotesque and spectacular. Transparency of line and subtlety 
of color hues distract the viewer from too naturalistic perception of the images owing to metaphorical allusions of muscles, 
bones and internal organs of the creatures. Reminiscent of the African Portraits series of the 1980s, these works are narrative in 
their nature, resembling portraits for their elaborate drawing and emphasis of details. The horizontal layers of the background 
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impart an air of solemnity to the creatures. The artist’s reflections about primordial and mixed meanings – that are omnipresent 
in his works – achieve an extreme but complete solution in this series.

By using the subject of hybrid as a symbolic tool, he reveals the broader meaning of the issue. Hybrid exaggeration as if signals 
about the distortion of life circles of humanity; a borderline, which if trespassed will be capable of alienating the man from 
his roots and the humanity from their past. The artist transmits his anxiety to the viewer without aesthetic mitigation; he even 
reaches the threshold of the macabre, however assuming that such a message should be communicated directly and explicitly.

After having applied elements of exaggeration of forms, it is assumed that the artist should gradually return to primordial, 
natural forms. Karen Arakel’s body of work transformed greatly when the artist gradually renounced to use canvas, then oil. 
The already developed unique style thoroughly changed when the artist’s choice fell on the use of tempera, a medium with 
centuries-old traditions created by egg and pigments onto wood panels popular in Europe since late Middle Ages through 
to the 15th century. His inclination for rendering details apparent in graphic works made it possible to widely apply the new 
media in painting. This change, however, cannot be considered as a merely technical feature. It was the artist’s ideological 
reassessment of a whole period in art, a starting point, which served as a basis for further reference.

Reference to the Early Renaissance is also the reappraisal of the lost traditions of painting and art forms. It is a revalorization 
of color, which in the case of oil painting is often prone to bleaching. Return to line and drawing is also visible; a feature that 
made Ingres stand out from many of his contemporaries. Sizes of the paintings became smaller in scale, to be hung in rooms 
or classical museum environments, as if questioning the public and social role of the art. In case of small-scale paintings, 
the artist’s attitude towards surface and his concentration on technical perfection was changed instead. The painter makes 
the wood panel himself, which is a lengthy and painstaking process, which may already be considered as the first stage of 
creation of the artwork, an initial experience, unification with material, a start of a conversation. There is almost no place 
here for any haphazard approach. The composition should be concrete, compact and filtered through imagination. In this 
regard, works in tempera on wood panels created in recent years are unique in their artistic solution and summarize the 
artist’s ideas. These are portraits, figure compositions and semi-fictional depictions of nature. In all these genres, there are 
details from study drawings made directly from nature, elaborated in minute details typical of Dürer or Holbein. Whereas in 
painting, these details are dominated by the essence and idea of the composition. The artist has always used juxtaposition 
of metaphor and reality. In this series, however, that border seems to disappear; the logic of the picture subordinates all the 
elements to its own rule. Despite the plethora of symbols and numerous elements in early-period graphic works, the new 
works incorporate the most essential details. Religious, mythical and ritual elements are simplified within a common artistic 
language. The artist even refers to canonical representations, as in the “Madonna and Child”, where imaginary nature 
in the background is subjected to strict composition and accidental lighting. In pieces with multiple figures, like “Bronze 
Mercy” and “The Demon of Common Sense”, the artist’s idea acquires primary meaning, with a story or paradoxal narratives 
behind it. In terms of the content, such works are not devoid of mythological references, religiously liaised meanings, and 
philosophical reflections. If the viewer valorises the deciphering of the meaning of the image, then of course, he/she needs 
some knowledge and experience in arts, to grasp the mysteries hidden behind the conventions. The painting “Castrated 
Era”, executed at times in extremely blunt expressive means, bridges the past and the present, the myth of creation and 
anxiety of modern man over an infinite and an insoluble question.

In contemporary art, it is very difficult to create a pictorial system, which would incorporate all of the above and voice the 
challenges humanity faces through refined symbols and classical art in a single aspect. The religious paintings “Resurrection” 
and “Know Thyself” are reminiscent of the modern-day version and new interpretation of some of the works we have seen in 
world art. In the “Resurrection”, one involuntary looks for the date of the painting, in as much as the timelessness of the picture 
is obvious and mysterious. In the case of “Know thyself”, there is an explicit reference to the apocalyptic atmosphere of the 
present, where the eternal symbols speak the language of beauty and artistic conventionality. 

With no intention to conceive Karen Arakel’s portraits in isolation from the above-mentioned pieces, I will try to reflect on 
their characteristics. In the portraits of “Eduard” and “Sophia”, which I saw first, there are direct references to the works of the 
Quattrocento masters. The position of the sitter, his clothes, and the linear detachment of the portrait from the background 
suggested the reference. However, portraits that I saw in the following years, each executed in unique solution and genuine 
composition, evidenced that the genre of portraiture gradually became not only a limited episode of his creativity, but also a 
precise means to convey his extensive message. The personalized character of the sitter, along with the depth of the painting, 

engage in a lively conversation. Both the man and the surrounding are overwhelmed with psychological tension. Both the 
sitter and his surroundings are primary regardless that the latter is executed in one primary color or composed of spatial 
elements. The reference of the picture is perceived through a dynamic movement from the portrait through to the surrounding 
atmosphere and from back to front again. Portraits of “Emmanuel”, “Eva” and “Hasmik”, as well as the “Annunciation” may be 
truly considered the artist’s great achievement.

Landscapes created during the last two years, especially watercolors, were a revelation for the artist. While traveling throughout 
different parts of Armenia, his sharp eye started to capture unexpected and instant manifestations of nature. The artist mainly 
refrained from depicting the moment - even when inspired directly from nature - and always strived to render not just an 
episode, but timeless eternity of nature, its essence and power. Before these series, the artist had created variations of drawings 
in charcoal of the Mount Ararat viewed from the balcony of his house. The latest watercolor pieces beguile with their bold color 
and intensity of impression. The three or four pieces created in large color surfaces are genuine, witty and spatial. Sporadically 
made details create visual nodes, edging angles of perspectives and concentration. Depiction of specific locations paired with 
the freedom of imagination creates interesting effects and enchants with immediacy and wit. The artist - who married various 
styles when constructing an image all through his creative career - incorporates the variety of styles in landscape paintings. 
Dodging the theses of the forced perspective in uninterrupted volume of clouds, mountain chains and valleys, the artist 
constructs highly figural and personalized spatial eternity. Through meticulous elaboration of close and distant elements, he 
not only eludes approximate impressions, but also makes the viewer’s eyes roam in the spatial folds.

Watercolor pieces created from specific views slightly differ. They lack the linear treatment here. Broad and bold brushstrokes 
in two-three blunt color lines invoke a sense of duality, where an illusory composition and particular place are concentrated 
on a delicate imperceptible border. It may probably be the result of letting go of the inner experience and sensual hovering 
born from the exploration of the place. That is why when looking at these watercolors one encounters the artist’s aesthetic 
and pantheistic essence. For the artist paying great attention to details in compositions with multiple figures and portraits, 
this is an occasion to rethink his own approaches. This revalorization confirms that he remains faithful to his artistic spirit to 
never stop searching, simplifying and summarizing his achievements. In doing so, he experiments in different artistic systems, 
moving on to the next discovery.

The artist’s quests, creations, edits and rejections distinguish his essence to choose arduous ways and be in no hurry to reach 
a safe haven. Most importantly, life, art and creativity remain a mystery for him. Karen Arakel’s artistic approaches raise many 
questions for me. He questions accepted views and classical definitions of art periods that have reached us. His quests for the 
future forms and return to the periods, as well as views and aesthetics he admires show that in order to be an artist, it is does 
not suffice to merely be an observer and walk submissively along with life and art. Creativity for him is to submerge into the 
mystery of the creation of the world, experience overwhelming emotions, be born anew, hope for reincarnation in the short 
life of humanity, have strong will and conquer material. It is only natural that an artist with a judgement of his own should have 
had his own utopia, should have created his subjective vision of understanding art and unsolicited relationships.

The retrospective exhibition of the artist, opened at the Galentz Museum in Yerevan in 2015, presented the artist’s oeuvre 
of the last 30 years. Besides paintings and graphic works, art objects and assemblages were also presented to complete the 
artist’s aesthetic vision.

I think Karen Arakel’s unique art, which has already earned him an important place among significant collections, will deserve 
deeper study and appreciation by art connoisseurs.

Ara Haytayan
26 May 2021, Yerevan 



1312

“Bilinen Bilinmeyen’in, Doğa’nın çeşitliliği yoluyla 
tezahür olduğu kadim bir sanatçının ruhunun mistik 

hisleriyle bakıyorum dünyaya.”

“I look at the world with mystic senses of a primeval 
artist’s soul, for whom the Known Unknown 

manifests through the diversity of Nature.”

Karen Arakel
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Bakir Ormanın Ruhu / The Spirit of Virgin Forest, 2008
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 64 x 92 cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)

Subortus, 2011
Ahşap panel üzerine zamklı boya / Tempera on wood panel, 73 x 85 cm

(Özel Koleksiyon / Private Collection)
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Köklerin Nefesi  / The Breath of Root, 2001
Ahşap panel üzerine zamklı boya / Tempera on wood panel, 45 x 60 cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)

Beş Anlatı / Five Parables, 2001
Ahşap panel üzerine zamklı boya / Tempera on wood panel, 37 x 51 cm

(Özel Koleksiyon / Private Collection)
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Gerçeküstü Sonrası Modernizm / Post Surrealistic Modernism, 1996
Kâğıt üzerine renkli kalem  / Colored pencil on paper, 70 x 50 cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)

Gerçeküstü Sonrası Modernizm / Post Surrealistic Modernism, 1996
Kâğıt üzerine renkli kalem  / Colored pencil on paper, 70 x 50 cm

(Özel Koleksiyon / Private Collection)
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Cinayet  / Homicide, 2001
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 61 x 48 cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)

İlahi Çılgınlık  / Divine Frenzy, 2001
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 61 x 48 cm

(Özel Koleksiyon / Private Collection)
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Umutsuz / Desperate, 2002
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 61 x 42 cm

(Özel Koleksiyon / Private Collection)

Öldürülen Askerin Hayaleti  / Spiridus Caesi Militis, 2002
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 61 x 48 cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)
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Münzevi Tutku / Ascetic Passion, 2001
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 61 x 48 cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)

Çatallanma / Bifurcation, 2001
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 61 x 48 cm

(Özel Koleksiyon / Private Collection)
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İsimsiz-1 / Untitled-1, 1986
Kâğıt üzerine mürekkep / Ink on paper, 30 x 42 cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)

İsimsiz-2 / Untitled-2, 1986
Kâğıt üzerine mürekkep / Ink on paper, 30 x 42 cm

(Özel Koleksiyon / Private Collection)
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İsimsiz-3 / Untitled-3, 1986
Kâğıt üzerine mürekkep / Ink on paper, 30 x 42 cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)

İsimsiz-4 / Untitled-4, 1986
Kâğıt üzerine mürekkep / Ink on paper, 30 x 42 cm

(Özel Koleksiyon / Private Collection)
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İsimsiz-5 / Untitled-5, 1986
Kâğıt üzerine mürekkep / Ink on paper, 30 x 42 cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)

İsimsiz-6 / Untitled-6, 1986
Kâğıt üzerine mürekkep / Ink on paper, 30 x 42 cm

(Özel Koleksiyon / Private Collection)
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İğdiş Edilmiş Çağ  / Castrated Epoch, 2016
Ahşap panel üzerine zamklı boya 
Tempera on wood panel, 58 x 100 cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)
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Hayatın Kederi / Life Grieving, 2018
Ahşap panel üzerine zamklı boya / Tempera on wood panel, 55 x 42,5 cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)
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Uyandırıcı / Awakener, 2016
Ahşap panel üzerine zamklı boya / Tempera on wood panel, 49 x 102 cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)
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İsimsiz / Untitled, 1990
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 61 x 71 cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)

İsimsiz / Untitled, 1988
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper, 51 x 73 cm

(Özel Koleksiyon / Private Collection)
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Aram, 2016
Ahşap panel üzerine zamklı boya / Tempera on wood panel, 37 x 29 cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)

Angela, 2019
Ahşap panel üzerine zamklı boya / Tempera on wood panel, 

35,5 x 29,5 cm
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Nare Mariam, 2021
Ahşap panel üzerine zamklı boya / Tempera on wood panel
39 x 33,5 cm

Eva, 2019
Ahşap panel üzerine zamklı boya / Tempera on wood panel 

40 x 33 cm
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Müjde / Annunciation, 2014
Ahşap panel üzerine zamklı boya / Tempera on wood panel, 28 x 24  cm
(Özel Koleksiyon / Private Collection)

Emmanuel, 2015
Ahşap panel üzerine zamklı boya / Tempera on wood panel, 32 x 22 cm

(Özel Koleksiyon / Private Collection)
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Nelly, 2017
Ahşap panel üzerine zamklı boya / Tempera on wood panel, 36 x 29 cm
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İsimsiz  / Untitled, 2021
Kâğıt üzerine kuruboya / Colored pencil on paper 
61 x 50 cm

İsimsiz  / Untitled, 2018
Kâğıt üzerine kuruboya / Colored pencil on paper

61 x 50 cm
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İsimsiz  / Untitled, 2021
Kâğıt üzerine kuruboya / Colored pencil on paper 
61 x 50 cm

İsimsiz  / Untitled, 2021
Kâğıt üzerine kuruboya / Colored pencil on paper

61 x 50 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 43 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 42 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine kuruboya / Colored pencil on paper, 30 x 42 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 42 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 29 x 36 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 29 x 36 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 35 x 50 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 35 x 50 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 35 x 50 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper 35 x 50 cm
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Bölünmüş İçgüdü / Split Instinct, 2020
Ahşap panel üzerine zamklı boya / Tempera on wood panel, 90 x 114 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm



9190



9392

İsimsiz / Untitled, 2021
Kâğıt üzerine kuruboya / Colored pencil on paper 
61 x 50 cm



İlave İşler
Additional Artworks
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 35 x 50 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 35 x 49 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 32 x 49 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 42 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 42 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 42 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 42 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 40 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 40 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 40 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 40 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 30 x 30 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 21 x 29 cm
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İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 21 x 29 cm

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 21 x 29 cm



117116

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 21 x 29 cm

“Ebedi Yaşamın inayeti ile - ben sınırsız doğa sevgisinin ve gizemli ve kutsal yaşamın 
ışınları tarafından sarmalanmış bir sanatçıyım.”

“By providence of Eternal Life – I am an artist, engulfed by rays of boundless 
love of nature and of mysterious and revered life.”

Karen Arakel
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Karen Arakel (ARAQEL) 1960 yılında Gürcistan’ın Tiflis şehrinde doğdu ve 1,5 yaşındayken (o zamandan 
beri ikamet ettiği yer) Erivan’a taşındı. Sanatçı, dört yaşından beri resim yapmaktadır. Karen Arakel 
liseyi bitirdikten sonra Erivan Güzel Sanatlar ve Tiyatro Enstitüsü’nde yer alan Seramik Fakültesi’ne 
kabul edildi, ancak öğretim anlayışından memnun kalmadı, üçüncü yılında enstitüden ayrıldı ve 
kendi başına sanat eğitimine devam etti. Kendinden önce gelen sanatçıların resimlerini inceleyerek, 
olağanüstü tekniğini kendi başına öğrendi. Resim stili kariyeri boyunca defalarca değişti. Şu anda türü 
Rönesans tarzına en yakın olanıdır.

Sanat tarihinin farklı dönemlerine ve çeşitli uygarlıklara ait estetik algılarına atıfta bulunmadan Karen 
Arakel eserlerinden bahsetmek mümkün olmaz. Keza, sanatçının eserleri, biçimini ve benzersiz 
önemini derinlemesine bir sanat çalışması ve analizi sayesinde kazanmıştır. Sanatçı, geçmiş döneme 
ait sanatların resimsel ve boyutsal özelliklerinin sadece biçimsel temsillerini kavramaya çalışmakla 
kalmıyor, aynı zamanda nedenlerine ve önkoşullarına da nüfuz ediyor. Eseri yaratanın kim olduğunu 

anlamaya, ruhunu, algısını, zihniyetinin özelliklerini hissetmeye çalışıyor. Ego ve kişisel vizyon arayışı içinde olan her sanatçı, kişisel 
araştırmalara başlar ve ilham kaynağı bulur. Karen Arakel’in seçtiği yol ise alışılmışın dışında, çünkü tanınmak, kendi tarzını bulmak 
ve başarılı bir tekniğe sahip olmak için hiç acelesi yok. İlhama oldukça açık olan sanatçı; ruh, sanatsal yaklaşım, vizyon ve estetik 
değerler açısından kendisine yakın olan sanatları, dönemleri ve sanatçıları eş zamanlı ve bilinçli olarak belirlemiş ve tanımlamış. 
Farklı çağlardan kültürlerle karşılaşmalar ve bu kültürlerin gündeme getirdiği konuların incelenmesi, kendi yaratıcılığının ipuçlarını 
edinmesinde önemli bir araç haline geliyor. Bu amaçla sanatçı yıllar içinde Arkaik, Helenistik, Klasik ve Rönesans sanatlarının yanı 
sıra Dadaizm, Sembolizm, Soyut Dışavurumculuk, Sürrealizm, Post-sürrealist Modernizm gibi birçok farklı akım ve üslupları mercek 
altına alarak derinlemesine analiz etmiş ve en nihayetinde kendi yorumuyla eserler üretmiştir. Karen Arakel’in bu geçmişe bakar gibi 
görünüp ileri adım atan yaklaşımı aynı zamanda sanatçının geliştirdiği üslup çeşitliliğinin de en önemli sebeplerinden biridir.

Karen Arakel’in sanatı şüphesiz sanatçının kendisi gibi rakipsizdir. Sanatçının iç dünyasına girmeye çabaladığınızda sanatının kendisi 
gibi samimi ve aynı zamanda düşünceleri gibi basitçe ifade edilebildiğini hissedersiniz. Fazlasıyla izole ve aynı zamanda doğaya ve 
insanlığa çok yakın, gerçek ve aynı zamanda tamamen hayali…

Sanatçının eserleri ilk bakışta anlamsız gibi gelebilir. Karen Arakel’in sanatında sürpriz unsurları, beklenmedik yan yana dizilişleri ve 
sürrealizme özgü olmayan temel özellikleri hemen fark edersiniz. Sanatını bir tür devrimci hareket olarak kabul eden Arakel isteksizce 
gerçekler, kurallar, yasalar ve sanatçı için aynı derecede kabul görmeyen klişelerle sürekli mücadele eder. Gerçeküstücülükten 
esinlenen sanatçının çalışmaları siyasi ve sosyal unsurlar içerir. Sanatçının hikayelerinde bir sürü felsefi unsur bulunmasına rağmen 
kendisinin de sürekli hatırlattığı gibi aslında “Zeki olan her şey basit”tir. 

Karen Arakel’in eserlerinde resmettiği iç gözlem sahneleri doğa alegorisinin çeşitli kılıklarını yansıtır, bazen de insan figürleriyle 
canlanır. Sanatçı, öngörülebilir sınıra yakın veya uzak olan sıradan ve inanılmaz görüntüleri, illüzyon ve görsel deneyimi birleştirir. 
Farklı ufuklar yaratarak, bu ufukları optik perspektif yasalarını ve dünyanın yerçekimi kuvvetini görmezden gelen insanlar veya 
hayvanlarla birleştirir. Rüyalar, önseziler, içe bakış, insanın ilkel içgüdüleri, sevinçleri, içsel korkuları, saf ve etkilenmemiş bütünlüğü ile 
çeşitli alegorik imaları ve sembollerin kullanımı sanatçının titiz çalışmalarına konu olmuştur. 

Eserlerini ARAQEL ismiyle imzalayan sanatçı farklı ülkelerin resim sanatını ayrıntılı olarak araştırmış, becerilerini geliştirmiş ve Batı 
modern sanatıyla sentezlediği külliyatının temelini oluşturan Japonya ve Çin kökenli mürekkep resmi tarzı olarak bilinen Sumi-e de 
dahil olmak üzere çeşitli grafik ve çizim tekniklerinde ustalaşmıştır. Ayrıca, yağlıboya tekniğine tamamen hâkim olan Karen Arakel, 
çok çabuk kuruması ve kusurları hemen belli etmesi sebebiyle uygulaması çok zor olan ahşap üzerine “tempera” tekniğinde de 
uzmanlaşmıştır.

Ermenistan’da Modernizm’e duyulan hayranlığın kısa ömürlü olacağına inanarak, grup sergilerinden kaçınmayı tercih etti ve 
bu tür teklifleri reddetmeye başladı. Bunca zaman içinde buna istisna oluşturan yalnızca iki sergiye katılmıştı: 1987’de Sanatçılar 
Birliği’nde “III. Kat” ve 1991’de Ervand Kochar Müzesi’nde düzenlenen bir başka sergi. Ardından, oldukça dikkatli bir hazırlıktan sonra, 
iyi düşünülmüş bir kişisel sergi düzenlemeyi düşünmeye başladı. Sanatçının 2015 yılında Erivan’daki Galentz Müzesi’nde açılan 
retrospektif sergisi, son 30 yıllık yapıtlarını izleyiciye sundu. Estetik vizyonunu tamamlamak için resimleri ve grafik çalışmalarının 
yanında, sanat objeleri ve asamblajları da sunuldu. Sanatçının eserleri başta ABD, Hollanda, İspanya ve Türkiye olmak üzere farklı 
ülkelerdeki sayısız özel koleksiyon arasında yayılmıştır.

Karen Arakel 
Karen Arakel (ARAQEL) was born in 1960, Tbilisi, Georgia and moved to Yerevan (where he has been residing ever since) when he 
was 1,5 years old. He has been painting since the age of 4. After graduating high school, Karen Arakel was admitted to Fine Arts and 
Theater Institute of Yerevan into Ceramics Faculty, however not satisfied with the teaching approach, in the third year he left the 
Institute and continued to study art on his own. He learned his remarkable technique on his own, through studying paintings of 
artists who came before him. His painting style has changed numerous times throughout his career. Currently his genre is closest 
to the style of Renaissance.

It is impossible to talk about Karen Arakel’s body of work without referring to certain periods in art history and to the aesthetics 
of different civilizations. Likewise, his art has been formed and has gained unique significance through an in-depth study and 
analysis of art. The artist tries to not only comprehend merely formal representations of pictorial and dimensional characteristics 
of the arts of the past, but also permeates into their causes and preconditions. He tries to figure out who was the person that 
created the artwork, to feel his spirit, perception, peculiarities of his mindset. In quest of their ego and personal vision, every 
artist embarks on personal research and finds inspirations. The path chosen by Karen Arakel is uncommon, for he is in no rush to 
become recognizable, to find his own style and have an accomplished technique. Open to influences, the artist simultaneously 
and conscientiously identifies and defines the arts, periods and artists who are close to him in spirit, artistic approach, vision, and 
aesthetic ethos. Encounters with cultures of different eras and exploration of issues these cultures raise becomes an important 
tool in finding the clue to his own creativity. For this purpose, the artist has examined and analyzed many different movements 
and styles such as Dadaism, Symbolism, Abstract Expressionism, Surrealism, Post-Surrealist Modernism in addition to Archaic, 
Hellenistic, Classical and Renaissance arts over the years, and ultimately produced works with his own interpretation. Karen 
Arakel’s approach of seemingly looking towards the past but taking a step forward, is also one of the most important reasons for 
the variety of style the artist has developed.

The art of Karen Arakel is undoubtedly unrivalled like the artist himself. As soon as you try to break into the inner world of the artist, 
you feel his art is sincere like him and at the same time so simply expressed like the artist’s thoughts, so isolated and at the same 
time so close to nature, to humanity, it is real and at the same time completely imaginary.

No line is senseless in the works of the artist. In Karen Arakel’s art one immediately notices the elements of surprise, unexpected 
juxtapositions and non sequitur, features typical to surrealism. Considering his art a kind of revolutionary movement, Arakel 
unwillingly struggles with reality, with rules and laws and stated stereotypes that are identically unacceptable for the artist. Inspired 
by surrealism, the artist’s works contain political and social elements. There is a lot of philosophy in the artist’s tale, however he 
never forgets the famous saying, “Everything genius is simple.”

Karen Arakel’s works reflect various guises of the allegory of nature, sometimes enlivened with human figures. The artist merges 
ordinary and incredible images, illusion, and visual experience close to or distant from the predictable border. By creating different 
horizons, he couples them with human beings or animals that ignore the laws of optical perspective and the earth’s gravitational 
force. Dreams, premonitions, introspection, humanistic primal instincts, joys, inner fears, their pure unadulterated integrity, and the 
use of various allegorical allusions and symbols have been the subject of the artist’s meticulous works.

Signing his works under the moniker ARAQEL, the artist thoroughly investigated the pictorial arts of different countries, honing his 
skills and mastering various graphic and drawing techniques, including Sumi-e, also known as the ink wash painting style originating 
from Japan and China, which he has synthesized with Western modern art, forming the basis of his oeuvre. Furthermore, having 
a full command of the oil painting technique, Karen Arakel also specializes in the “tempera” technique on wood, which is very 
difficult to apply because it dries very quickly and shows any imperfections immediately.

Convinced that in Armenia the age of fascination with Modernism will be short-lived, he preferred to avoid group exhibitions and 
started declining any such offers. In all this time, the only exceptions have been two exhibitions: “III-rd Floor” at the Union of Artists 
in 1987 and an exhibition held at Ervand Kochar Museum in 1991. Then, after such careful preparation, did he begin to think about 
organizing a well-thought-out individual exhibition. The retrospective exhibition of the artist, opened at the Galentz Museum in 
Yerevan in 2015, presented the artist’s oeuvre of the last 30 years. Besides paintings and graphic works, art objects and assemblages 
were also presented to complete the artist’s aesthetic vision. Nearly all Karen Arakel’s works spread among numerous private 
collections in different countries: in particular, the USA, the Netherlands, Spain, and Turkey.
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