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Sanat, hayatın hayallerle bir araya geldiği noktadan doğar ve hayatımızı ve hayallerimizi besleyerek hiç bitmeyen bir 

döngü oluşturur. Hayat, hayal, sanat birbirini besleyerek dünyadaki kötülükleri yenmenin, ruhumuzu iyileştirmenin 

yolunu açar. Sanat, etrafımızdaki çirkinlikleri unutup güzele bakmamızı ve hayatı eleştirirken bile iyilikleri görmemizi 

sağlar. Bu yönüyle sanat, kuşkusuz insanın gerçekleştirdiği en iyi üretimdir. Özellikle içinde bulunduğumuz şu kasvetli 

günlerde sanatın iyileştirici gücü hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğumuz güvenli bir limandır.

Pandemi koşulları sebebiyle Contemporary İstanbul 2020 bu yılki etkinliği, fiziki olarak önümüzdeki Nisan-Mayıs 

aylarına ertelerken 21 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında ise sadece sanal ortamda gerçekleştirme kararı almak 

durumunda kaldı. Her ne kadar fuar sanal ortamda üç boyutlu olarak detaylı izlenebiliyor olsa da eserlerle karşı 

karşıya geldiğimiz anki hazzı yakalamak pek mümkün görünmüyor. Galeri 77, işte bu etkinliğe özel hazırladığı sergide 

yer alan işlerden büyük bir titizlikle seçerek oluşturduğu çarpıcı bir seçkiyi Karaköy’deki mekânında ziyaretçilerin 

yakından inceleyebilmelerine olanak sağlayacak şekilde tüm sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

“Ön İzleme” ismini taşıyan sergi, galerinin yurt içi ve dışından temsil ettiği sanatçılar arasında yer alan Zeynep Akgün, 

Narek Arzoumanyan, Roman Babakhanian, Gurgen Babayan, Berkay Buğdan, Vahram Davtian, Sedat Girgin, Vav 

Hakobyan, Mehmet Resul Kaçar, Mesut Karakış, Daron Mouradian, Kirkor Sahakoğlu, Evgenia Saré, Sayat Uşaklıgil 

ve Leo Leo Vardanyan’ın fuar için özel olarak ürettiği birbirinden seçkin eserlerden oluşuyor. Hayatın çılgın anlarının 

karikatürize edildiği eserler, dinginliğin resmedildiği eserlerle tamamlanıyor. Tıpkı hayatımız gibi karmaşa ve sadeliği 

bir araya getiren bu seçki, zıtların bütünlüğünü mükemmel biçimde gösteriyor.

Farklı kavramlar, üsluplar ve üretim teknikleriyle harmanlanan “Ön İzleme” isimli bu seçki, hem bizlere ertelenen 

fuarda yer alacak Galeri 77 sergisine dair bir fikir verirken hem de izleyici için çok sayıda çeşitlilik sunarak bunlar 

arasında mukayese ve ilişkiler kurma imkânı sağlıyor, günlük sıkıntılarımızdan uzaklaşıp ruhlarımızı güvenli bir limanda 

dinlendirebileceğimiz çok sesli görsel bir şölen de yaratıyor.
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Art arises from a point where life meets dreams and thus, creates a never-ending cycle by nourishing our lives and 

dreams. Image, Life, and Art nurture each other and pave the way for defeating ugliness around us and healing our 

souls. Art allows us to look at beauty and ignore the ugliness surrounding us and to see goodness even when we 

criticize what we see. In this respect, art is undoubtedly the best production of humanity. Especially in these bleak 

days, the healing power of art is a safe haven which we are in need of more than ever.

Due to pandemic conditions, Contemporary Istanbul was obliged to postpone this year’s physical event to next 

April-May, while deciding to hold it online only between December 21 and January 6. Although the fair can be 

spectated in detail in 3D virtual environment, it does not seem possible to match the pleasure of that exact moment 

when the works are seen the first time. Galeri 77 presents a spectacular selection of the works in the exhibition 

specially prepared for this event for all art lovers to enjoy in their space in Karaköy, enabling visitors to review them 

closely.

Aptly titled “Preview”, the exhibition consists of exclusive works specially produced for the fair by a selection of artists 

including Zeynep Akgün, Narek Arzoumanyan, Roman Babakhanian, Gurgen Babayan, Berkay Buğdan, Vahram 

Davtian, Sedat Girgin, Vav Hakobyan, Mehmet Resul Kaçar, Mesut Karakış, Daron Mouradian, Kirkor Sahakoğlu, 

Evgenia Saré, Sayat Uşaklıgil and Leo Leo Vardanyan, all of whom are among the artists represented by the gallery 

from Turkey and abroad. Artworks caricaturising madness of life are complemented by works depicting serenity. 

Bringing together complexity and simplicity just like our lives, this selection flawlessly demonstrates the integrity of 

opposites.

Merging different concepts, styles and production techniques, this selection titled “Preview” gives us an idea of the 

Galeri 77 exhibition that will take place in the postponed fair, and provides the audience with the opportunity to 

make comparisons and correlations between them by presenting a large number of variations, while also creating 

a plurivocal visual feast for us to take sanctuary in, resting safely away from many hardships of the daily life.
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Zeynep Akgün 1975 yılında Uzunköprü’de doğdu. 

1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar 

Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2000 

yılında aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Resim Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamladı. 

Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sergi ve fuarlarda yer aldı. 

Arkhe ve 216 insiyatifleriyle grup sergileri düzenledi. 

Sanatçı çalışmalarını halen İstanbul’da atölyesinde 

sürdürmektedir.

Zeynep Akgün yapıtlarında genel olarak ‘insanlık 

durumlarını’ konu alır. İnsanın doğal ile yapay arasında, 

belirgin ve muğlak arasında, bazen kurban, bazen cellat 

olarak, bilinçli ya da uykuda, bu tezatlar kıskacında 

yaşama zorunluluğunu sorgular, hiçbir zaman göz 

ardı edemeyeceğimiz diğer olasılığı da işaret ederek... 

Evrensel yaşamın ve insan doğasının vazgeçilmez 

olguları olan zıtlıklar arasında tarafımızı seçerken anlık 

sezgilerimiz bize yol gösterir.

Kompozisyonlardaki formlar geleneksel anlayışla tuvalin 

boşluğuna konumlandırılırken gerçek oranları terk eder, 

güncel sanat anlayışının sonsuz esnekliğinden yararlanır. 

Biçimsel yapılardaki keskin farklılıklar da gerilimli bir 

atmosfer yaratır.

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

Zeynep Akgün generally depicts “the human nature” 
in her paintings. She questions the inevitability of all 
human beings to live under the grip of contrarieties 
such as between that of natural and artificial, 
apparent and ambiguous, sometimes as a victim, 
other times as an executioner, whether conscious or 
asleep - while also pointing out the other possibility 
which can never be outlooked… When choosing a 
side between contrasts that are indispensible facts of 
universal life and human nature, we are guided by our 
momentary instincts.

The forms in the composition leave real proportions 
behind when placed upon the empty space of the 
canvas in a traditional manner, they are aided by 
the infinite flexibility deriving from the conception of 
contemporary art instead. Sharp differences in the 
formal constructions also serve to create a tense 
atmosphere.

Zeynep AKGÜN
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Zeynep AKGÜN

Ormanın Uykusu / Forest Sleep, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas, 120x140 cm
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Narek Arzoumanyan 1988 yılında Ermenistan’ın Erivan kentinde 
doğdu. Sanatçı, 2008 yılında P. Terlemezyan Sanat Akademisi’nin 
ardından Erivan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun oldu ve 
2009-2011 yılları arasında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
eğitim gördü. İlk sergisini 2009 yılında Ermenistan Sanatçılar 
Birliği’nde açtı. 2011 yılından beri yaşamını Almanya’nın Nürnberg 
kentinde sürdürmektedir. Narek Arzoumanyan’ın çalışmaları 
tüm dünyada özel koleksiyonlar ve halka açık müzelerde 
sergilenmektedir.

“Resimlerim her zaman yanlış anlaşılmıştır ve ben bundan 
mutluluk duyuyorum, çünkü bırakın birileri tarafından anlaşılmayı, 
fark edilme amacı bile gütmedim hiç. Şu anda bile, kendi işlerime 
bakarken zaman zaman yaptıklarımı okuyamıyorum. Aynı şekilde, 
beni korkutan iç dünyamı da anlaşılmaz buluyorum. Tam da bu 
sebeple, bazı sanatçıların işlerini anlaşılmaz buldukça daha da 
çok sevmişimdir hep. Sık sık beni etkileyen konuları düşünerek 
tuvale giderim ama resmi bitirdikten sonra, amacımın ne olduğunu 
unuttuğumu fark ederim. Ölüm her zaman ana temalarımdan biri 
olmuştur, ancak aynı zamanda benim içsel kederimin de sebebidir. 
Karanlık sadizm dehşet verici olduğu kadar güzeldir de! Zaman 
zaman eğer çizmeseydim sosyal bir parya olacağımı, ya da kendine 
veya bir başkasına zarar verebilecek bir başka aptal olup çıkacağımı 
düşünürüm. Resim yaparak, iyileşmemi sağlıyorum. Asla bir başkası 
için, bir duvar için ya da bir fikir için resim yapmadım. Yalnızca 
içimdeki acıyla uğraşmak için yapıyorum bunu. Okul yıllarım, bana 
resimlerle konuşabilme büyüsünü öğretti. Çocukluğumdan beri 
sembollerle oynamayı severim, bunu büsbütün bir sorumsuzlukla 
ve cezadan kaçmak için yaptım. Semboller tabu olsa da amacım 
hiçbir zaman birilerini provoke etmek olmadı. Bu sadece 
üslubumun, insanların zihninde korku veya panik uyandıran yapay 
semboller üzerine bir dokunuşuydu. Resimlerimde bu semboller, 
kötücül olarak algılanmadan durabilecekleri çok masum bir yer 
işgal ediyorlar. Örnek olarak, Nazizmin sembolü olan gamalı haç 
kötücüllük külfetinden kurtuluyor ve yalnızca bir çizgi ya da duvarda 
bir tuğla halini alıyor.” - Narek Arzoumanyan

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

“My paintings have almost always been misunderstood and 
I am very happy about that, because I have not tried to be 
perceived, let alone be understood by anyone. Even now, 
looking at my own works, I often cannot read what I have done. 
In a similar way, I find my inner-world, which scares me, also 
incomprehensible. This is why I’ve always loved works of artists 
merely on the basis of them being incomprehensible to me. I 
often go to the canvas with topics that move me, but after I 
finish painting, I forget what my purpose was. Death has always 
been one of my central themes, but it is also the cause for my 
inner-suffering. Dark sadism is as horrifying as it is beautiful! 
Sometimes I think if I wasn’t drawing, I would have become 
a social outcast or just another idiot who would hurt himself 
or someone else. By painting, I try to help myself heal. I have 
never painted for someone, or a wall, or an idea. I do it solely 
to grind away the pain. My school years brought me the magic 
of being able to speak with paintings. Since childhood, I loved 
playing with symbols, doing it with complete irresponsibility 
and escaping punishment. Although the symbols were taboo, 
my purpose never was to provoke anyone. This was just the 
touch of my style on man-made symbols that usually arouse 
fear/panic in people. In my paintings, these symbols find a very 
innocent place where they can rest from being considered as 
evil. For example, the swastika which is considered a symbol of 
Nazism is relieved from its burden of being evil and just becomes 
a line or another brick in a wall.” - Narek Arzoumanyan

Narek ARZOUMANYAN
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Narek ARZOUMANYAN

Bütün Hastalıklarım / Alle Meine Krankheiten (All of My Diseases), 2020
Tuval üzerine çubuk yağlıboya, yağlıboya, balmumu ve kalem / Oil sticks, oil, wax and pencil on canvas

164x210 cm
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Narek ARZOUMANYAN

Aşağıda Hiçbir Şey Yok
Unten Gibt’s Gar Nichts 
(There’s Nothing Downstairs)
Tuval üzerine akrilik, çubuk 
yağlıboya ve yağlı pastel
Acrylic, oil sticks and 
oil pastel on canvas
192x138 cm , 2019
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Narek ARZOUMANYAN

Dev İlaç / Giant Drug, 2019
Tuval üzerine çubuk yağlıboya ve yağlıboya / Oil sticks and oil on canvas

135x124 cm
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Narek ARZOUMANYAN

Nürnberg’de Yürüyüş / Walking in Nurnberg, 2014
Kâğıt ve ahşap pano üzerine çubuk yağlıboya / Oil sticks on paper-board

42x59 cm
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Roman Babakhanian 1973 yılında Erivan’da doğmuş, 
Erivan Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim almıştır. 
2003 yılından beri Ermenistan Sanatçılar Birliği üyesidir. 
Halen Erivan’da çalışmalarını ve hayatını sürdürmektedir.

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

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

Roman Babakhanian’ın eserleri yüzyıllarca yıllık temeller 
üzerine kurulu olsa da tazelik ve berraklığıyla bu 
yüzyıldan çağdaş bir tarafı olduğunu da gösteriyor.

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

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

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

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

Roman BABAKHANIAN
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Roman BABAKHANIAN

Taş Hikâyeleri N13 - Sessizlik / Stones Story N13 - Silence, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

85x125 cm
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Roman BABAKHANIAN

Taş Hikâyeleri N11 / Stones Story N11, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

60x70 cm
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Roman BABAKHANIAN

Taş Hikâyeleri N14 / Stones Story N14, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

60x70 cm
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Gurgen Babayan 1984 yılında Erivan, Ermenistan’da 
doğdu. 2002-2008 yılları arasında Erivan Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü eğitimi aldı. İlk kişisel 
sergisini (“The Realist / Gerçekçi”) 2017 yılında Moskova 
Sanatçılar Birliği, Rusya’da gerçekleştirdi.

Figüratif bir sanatçı olan Gurgen Babayan, 
kompozisyonlarını yaratırken insanın en temel 
dürtülerini ve günlük hayata dair duygularını baz alıyor 
ve bunların oluşumundaki ilgi çekici yönleri analiz 
ederek insanoğlunun özüne dair yansımaları görsel 
formlar aracılığı ile bulmaya çalışıyor. Bu görsel dilin 
kendi kendine yettiğine ve herhangi bir sözlü izaha 
muhtaç olmadığına içtenlikle inanan Babayan için asıl 
önemli olan bu görsel formun aktarımındaki ustalık. 
Sanatçı, klasik sanattan, özellikle de Kuzey Rönesansı’nın 
resimsel geleneklerinden ilham almasına karşın yaratım 
sürecinde kendine dair bir sanat tarzı oluşturmaya ve 
resimsel bir dil geliştirmeye çalışıyor.

Babayan, eserlerinde Hristiyan mitolojilerini odağına 
alıyor ve bunların günlük hayatta nasıl tecelli edebileceği 
üzerine bizlere görsel bir hikâye sunuyor. Biçimsel olarak 
bu hikâyelerin “ilkel-natüralist” tarzda resmedilerek büyük 
bir titizlikle detaylandırıldığı, eserleri meydana getiren 
figürlerin, jestlerin, donuk ve statik kompozisyonların 
usulüne uygun bir şekilde renklendirilip ışıklandırıldığı 
görülüyor. Resimlerin bu ayrıntılı yüzeyleri tüm sahneyi 
gizemli kılıyor ve aynı zamanda havada “rüyalardan çıkıp 
gelen bir şeyler var” hissi uyandırıyor.

Gurgen Babayan was born in Yerevan, Armenia, in 
1984. Between 2002-2008 he educated at The Yerevan 
State Academy of Fine Arts, Department of Painting. 
His first solo exhibition “The Realist” took place in 
Moscow Artists’ Union (Russia) in 2017.

A figurative artist, Gurgen Babayan is focusing on 
basic instincts and emotions of daily life, analyzing 
the interesting aspects in their creation and trying 
to find by means of visual forms the reflections of 
humanity’s self-essence. Believing this visual language 
to be self sufficient and not needing any further verbal 
explanation, the important thing for Babayan is the 
ingenuity in relaying this visual form. Although the 
artist is clearly influenced by classic arts, especially the 
painting traditions of Northern Renaissance, he strives 
to create a personal art style and a pictorial language 
of his own.

Babayan focuses on Christian mythology and their 
possible daily occurrences by creating a visual story in 
his works. Painted in a “primitively-naturalistic” manner 
and elaborated with rigor; the figures, gestures, 
dullish and static compositions which create the work 
itself are colored and illuminated in due form. These 
elaborated surfaces of paintings serve to create an air 
of mystery for the scene, while simultaneously invoking 
a feeling that “there is something from dreams in the 
atmosphere.”

Gurgen BABAYAN
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Gurgen BABAYAN

Yükseliş / Ascension, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

130x160 cm



21

Gurgen BABAYAN

Şahitler / Witnesses, 2020
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas
140x114 cm
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1986 İstanbul doğumlu Berkay Buğdan, 2003’te Maryland 

Institute College of Art’a tam bursla kabul edildi. 

İllüstrasyon, animasyon ve tasarım çalışmalarının yanı 

sıra ilk kişisel sergisi “Ante Bellum” ile sanat dünyasına 

giren Buğdan, Türkiye ve uluslararası platformlarda 

üretmeye ve çalışmaya devam etmektedir. Sanatçı 

İstanbul’da yaşamaktadır.

Endüstriyel materyaller ve veri analiz tekniklerini klasik 

resim ve heykel ile birleştiren Berkay Buğdan, değişim, 

kaos ve insanlığın izine dair çalışmalarında deneysel 

üretim ve görselleştirme metotları ile öne çıkmaktadır. 

Buğdan tekniği içerisindeki gerek yazılım girdisi gerekse 

kimyasal müdahale ve doğaya maruziyet ile eser 

üzerindeki kontrolü ve hikâyeleştirme güdüsüne karşıt 

olarak entropi ve kaosu sunmaktadır.

Berkay Bugdan was born in 1986, Istanbul. Studied 
illustration at Maryland Institute College of Art with full 
scholarship. Worked in/around animation, film and 
design for about a decade before turning towards fine 
art. While focusing primarily on painting, took part in 
a wide variety of projects spanning yacht design to 
video game development. Currently set up in Istanbul.

Drawing on themes of transience, chaos and the human 
footprint, Berkay Bugdan’s works incorporate various 
industrial materials and data analysis techniques with 
classical painting and sculpture. Bugdan’s works are 
characterized by his use of experimental surfaces and 
image composing methods that each introduce an 
aspect of relinquishing control for the artist. Weather 
by chaotic output from software, uncooperative 
rectified materials or simple corrosion, the production 
methods often render the final piece just as much as 
the artist does. This conflict or balance of the artists 
narrative perspective and unruly techniques define the 

artists unique style.

Berkay BUĞDAN
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Berkay BUĞDAN

Dualardan Kırık Taşa / From Prayers to Broken Stone, 2020
Çelik üzerine yağlıboya / Oil on steel

150x200 cm (Diptik / Diptych)
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Berkay BUĞDAN

Nadas / Fallow, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas

160x240 cm
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Berkay BUĞDAN

1. Gün - 04 / Day 1 - 04, 2020
Tuval üzerine kömür / Charcoal on canvas
190x120 cm
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Vahram Davtian 1961 yılında Vanadzor, Ermenistan’da doğdu. 
O, büyülü bir gerçekçilik ve absürtlük arasında hareket eden 
bir sanatçı. Eserleri, ironi ve nostalji dolu, hayali ve tuhaf 
bir dünyayı resmeden, temiz ve akıllı bir teknikten geliyor. 
Sanatçı, tuvallerinin ana fikri olan plastikliğin tasvirini ön 
plana çıkartmak için bu sanatsal araçları ustaca kullanıyor. 
Vahram’ın tablolarını “plastik pasajlar” olarak adlandırmak 
gayet mümkün. Gerçek dünyadaki plastiklik kavramı; zamanın 
yavaşlaması ve olayların aceleye getirilmemesine dair bir 
algı yaratan maddenin işlenebilirliğini simgeler. Vahram’ın 
karakterleri de aynı bu şekilde görünüyor – miskinlik ve 
dalgınlığı, gösterişliliği ve ağırbaşlılığı aynı anda taşıyorlar. 
Figüratif plastiklikteki olasılıkların geliştirilmesi, sanatçıyı bir 
karnaval kostümleri dünyasına sürüklüyor. Eserlerini, “Eski 
Ustalar” tarafından kullanılan; renklerin derinliğinin aktarımını 
sağlayıp, derecelendirmelerini azami seviyede yansıtan tek 
yöntem olan, çok katmanlı boyama yöntemi ile yaratıyor. 
Tekniğe kusursuz bir şekilde hâkim olması, sanatçıya ana fikri 
geliştirmek ve yarattığı dünyaya dalıp, yasalarını öğrenmek için 
daha fazla zaman veriyor.

Sanatçı, insan yaşamını her birimizin üzerimize düşen rolü ifa 
ettiğimiz bir tiyatro sahnesi gibi görüyor ve bu yolla oluşturduğu 
hikâyelerini büyük bir titizlikle bizlere aktarıyor. Eserlerinde 
fantastik aksesuvarlar ile özenle hazırlanmış görkemli karnaval 
kostümleri içindeki karakterlerini, zamanın yavaşladığı ve 
mekânın belirsizleştiği çok katmanlı bir atmosfer içinde bizlere 
sunuyor.

Sanatçı; 2000 yılında “En İyi Resim” Ödülü (Fantastik Sanatlar 
Müzesi, İsviçre) ve 2012 yılında ise “Prix D’excellence, Nouvelle 
Dimension” Ödülü’ne (Monako) layık görülmüştür. 2013 yılında 
ise “Arshile Gorky Altın Madalyası” (Ermenistan) ödülünü 
kazanmıştır.

Vahram Davtian was born in 1961 in Vanadzor, Armenia. 
He is an artist who moves between magical realism and 
the absurd. His artworks come from a clear and smart 
technique which shows a dreamed and strange world full 
both of irony and nostalgia. The artist skillfully uses all these 
artistic devices in order to bring to the foreground the main 
idea of his canvases—the depiction of plasticity. Vahram’s 
paintings can be certainly called “plastic passages”. The 
notion of plasticity in the real world implies the smooth 
malleability of matter that creates an impression of the 
slowing of time and unhurriedness of events. This is exactly 
how the characters of Vahram’s appear—indolent and 
contemplative, imposing and graceful at the same time. The 
development of possibilities of the figurative plasticity leads 
the artist into the world of carnival costumes. He creates his 
works with the method of multilayered painting, the very 
same that was used by the “Old Masters” and the only one 
that allows to convey the depth of colors and to reflect the 
maximum of their gradations. The perfect mastery of the 
technique leaves the artist more time to develop the subject 
matter and to submerge into the world that he created and 
to study its laws.

The artist sees life as a theater stage where each of us 
perform our roles and relays with elaboration the stories 
he creates this way. In his works, he presents his characters 
dressed in spectacular and elaborate carnival costumes 
embellished with fantastic accessories within a multi-
layered atmosphere where the time slows down and the 
space becomes vague.

Vahram Davtian won the “Best Painting” Award (Fantastic 
Art Museum, Switzerland) in 2000 and “Prix D’excellence, 
Nouvelle Dimension” Award (Monaco) in 2012. He also 
awarded “Arshile Gorky Gold Medal”, (Armenia) in 2013.

Vahram DAVTIAN
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Vahram DAVTIAN

Beyaz Atın Üzerinde Bir Uçuş / One Flight Over The White Horse, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

120x180 cm
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Vahram DAVTIAN

Beyaz Performans / White Performance, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

120x180 cm
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Vahram DAVTIAN

Kırmızı Oyuncu / Red Player, 2017
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

75x90 cm
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1985 yılında Istanbul’da doğdu. İstanbul Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nün ardından Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünler Tasarımı Bölümü’nden 
mezun oldu. Birçok yayınevinde 80’i aşkın kitap resimledi. 
Dergi ve ajanslarda serbest illüstratör olarak çalıştı. 2007 
yılında Suna Dölek ile hazırladıkları “Karıncanın Kardeşi” isimli 
kitap Tudem Kitap Yapım yarışmasında üçüncülük ödülü aldı 
ve Almancaya çevrildi. 2010 yılında katıldığı Art Vespa tasarım 
yarışmasında birincilik ödülü aldı. 2014 yılında The Guide 
Istanbul dergisinin kapak çizeri oldu. Resimlediği “Tembel 
Balık Sefa” isimli kitap Uluslararası Gençlik Kütüphanesi 
(Internationale Jugendbibliothek) tarafından White Ravens 
2015 kataloğuna seçildi. Yaptığı kitap resimlemeleri ile 
Bratislava İllüstrasyon Bienaline ve İzmir Ege Üniversitesi 
Çocuk Kitabı Ressamları Müzesine seçildi, işleri sergilendi.

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

Eserlerinde, kendine has bir dünya yaratarak karakterlerini 
kendine özgü, oynak ve aynı zamanda hafif buruk bir 
gerçeklik içinde işleyen sanatçı, tarzını biraz sivri ama samimi 
olarak nitelendiriyor. Girgin, içinden geldiği gibi çizmeye 
özen gösteren, formlarla oynamayı seven ve çizdiği figürleri 
alabildiğine deforme ederek bunun duyguyu daha doğrudan 
anlattığı düşüncesinde olan bir sanatçı. Tıpkı durgun deniz 
yerine dalgalı denizlerin çok daha sert ve güçlü bir his 
uyandırması gibi.

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

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

Treating his characters in a unique, playful but also 
bittersweet reality by creating an original world; the artist 
describes his tone as snippy but sincere. Girgin is an artist 
who likes to make a point of drawing as he feels like, who 
loves playing around with forms and who believes that 
he can relay more directly the emotions by deforming the 
figures he draws as much as he can. Just like a rough sea 
reviving a much stronger and tougher feeling than a calm 
one.

Sedat GİRGİN
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Sedat GİRGİN

Patron / Boss, 2020
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 140x120 cm
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Sedat GİRGİN

Altın Kızlar / Golden Girls, 2020
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas, 90x120 cm
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Vav Hakobyan 1987 yılında Erivan, Ermenistan’da doğdu. 
2000 ve 2002 yılları arasında, ünlü Ermeni heykeltraşların yer 
aldığı çeşitli heykel sempozyumlarına katılan Hakobyan, 2002 
yılında Erivan’da bulunan Panos Terlemezyan Sanat Okulu, 
Güzel Sanatlar Fakültesi’ne kabul gördü. 2009 yılında Erivan 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne kabul edildi. Akademi’deki 
öğrenimi esnasında Hakobyan çeşitli grup sergilerine 
katılmakla beraber ilk kişisel sergisini düzenledi. 2013 yılında 
üniversiteden onursal dereceyle mezun oldu ve bu başarı 
Edward Isabekyan tarafından takdim edildi.

Vav Hakobyan 2017’den beri çalışma tarzı ve resme yaklaşımını 
radikal bir hareketle tamamen değiştirerek bunca yıldır 
takip ettiği kompozisyon inşa tarzını reddetmeye karar 
vermiş, imgesel olarak özgürlüğünü kısıtlayan tüm dogmaları 
resimlerinden tamamen çıkarmaya veya ciddiye almamaya 
başlamış bir sanatçı. Dengeli bir kompozisyon yaratma, 
simetri, ışık pozisyonu, görünüş ve hatta renk dengesi gibi 
resmin temel ögelerinden kendini sıyırarak geçmişi ya da 
geleceği olmayan ve hatta gerçekte bile var olmayan, herhangi 
bir hikâyesi bulunmayan yeni formlar ve yeni figürler yaratma 
sürecine geçiş yaparak adeta kendini yeniden keşfeden bir 
sanatçı Hakobyan. Bu yeni form, figür ve kompozisyonlar artık 
tuval üzerinde ya da dışında bağımsız bir halde gezinirken 
keşfediliyorlar ve o anın etkisine göre şekilleniyorlar. Sanatçı 
için önemli olan artık bu formların değişimleri; figürlerin 
dönüşümü, tuvaldeki boyanmamış alanlar, uyumsuz çeşitlilik 
ve kontrastların aşırılıkları…

Vav Hakobyan was born in 1987, in Yerevan, Armenia. 
Between 2000 and 2002 he took part in many sculpturing 
symposiums along with famous Armenian sculptors. In 
2002, Hakobyan was accepted to the Panos Terlemezyan 
Art College, Faculty of Fine Arts in Yerevan, Armenia. In 2009 
he got accepted to the Yerevan State Academy of Fine Arts. 
During his studies at the Academy, Hakobyan participated 
in several group exhibitions, as well as organizing a personal 
exhibition. He graduated from the university in 2013 with an 
honorary degree granted by Edward Isabekyan.

Vav Hakobyan is an artist who, since 2017, decided to 
completely change his work style and approach to painting in 
a radical move, dismissing or downright refusing any dogmas 
that are limiting his imaginative freedom. Hakobyan is an 
artist who rediscovered himself by eluding any basic concept 
of painting such as balanced composition, symmetry, light 
position, prospect, history and even balance of saturation; 
creating new forms and figures that don’t have any past or 
a future, that don’t exist in reality and have no history. These 
new forms, figures and compositions are discovered and 
seen moving on the canvas or outside of it independently, 
depending on moment’s influence. What’s important for 
the artist now is the change of forms, the transformation of 
figures, the unpainted spaces on the canvas, incompatible 
diversity, and the extremeness of contrasts…

Vav HAKOBYAN
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Vav HAKOBYAN

Kuş / Bird, 2019
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas
204x174 cm
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Vav HAKOBYAN

Yeni Hikaye / New Story, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

130x150 cm
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Vav HAKOBYAN

Sigara İçen Adam / Smoking Man, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

100x115 cm
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Vav HAKOBYAN

Melek ve Kızıl Köpeğin Başı / The Angel and The Head of the Red Dog, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

95x105 cm
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Vav HAKOBYAN

İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

95x105 cm
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Mehmet Resul Kaçar 1984 yılında Diyarbakır’ın Dicle 
ilçesinde doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini 
Ergani ilçesinde tamamladı. 2003 yılında özel yetenek 
sınavıyla Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Eğitim 
Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünü kazandı. 
Resim ana sanat dalından 2007 yılında mezun oldu. 
2008 yılında MEB’e bağlı çalışmaya başladı. 2009 yılında 
kısa filmlere karşı merak saldı ve deneysel çekimler yaptı. 
2018 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 
Temel Sanat ve Tasarım bölümünde yüksek lisans 
programına başladı. Sanatçı İstanbul’da yaşamakta ve 
çalışmalarına devam etmektedir.

İlk kişisel sergisini 2006 yılında Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde açan Mehmet Resul 
Kaçar, “Hebun (Var Olmak)” isimli ikinci kişisel sergisini 
2015 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde 
gerçekleştirmiştir. Bunlara ilave olarak, 2006-2019 
yılları arasında yurt içinde çeşitli grup sergilerinde yer 
almıştır. Ayrıca, 2005-2019 yılları arasında katıldığı resim 
yarışmalarında eserleri sergilenmeye layık görülmüş ve 
çeşitli ödüller kazanmıştır.

Mehmet Resul Kaçar was born in Dicle district of 
Diyarbakır in 1984. He completed his primary, secondary 
and high school education in Ergani district. In 2003, 
he won the Anadolu University Faculty of Fine Arts and 
Education, Department of Art Education with a special 
aptitude test. He graduated from the department of 
painting in 2007. He started to work under the Ministry 
of National Education in 2008. In 2009, he was 
interested in short films and made experimental shots. 
In 2018, he started his master’s degree at Mimar Sinan 
Fine Arts University, Department of Basic Art and 
Design. The artist lives and works in Istanbul.

Having opened his first solo exhibition in 2006 at 
Eskişehir Anadolu University Faculty of Education 
in 2006, Mehmet Resul Kaçar held his second solo 
exhibition “Hebun (Being)” in Diyarbakır Metropolitan 
Municipality in 2015. In addition, he participated in 
various group exhibitions in Turkey between 2006-
2019. In addition, his works were deemed worthy to 
be exhibited in painting competitions between 2005-
2019 and he won various awards.

Mehmet Resul KAÇAR



44

Mehmet Resul KAÇAR

Şenlik / Festival, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

130x190 cm
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Mesut Karakış 1976 yılında Sakarya’da doğdu. 1999 yılında 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, 
Hüsamettin Koçan Atölyesi’nden mezun oldu. Öğrencilik 
yıllarından itibaren çeşitli karma sergilerde yer aldı. 2000-
2015 yılları arasında Prof. Tayfun Erdoğmuş’un asistanı olarak 
çalışan sanatçı, “Boşlukta Bir An” isimli ilk kişisel sergisini 2019 
yılında ve “Serial Beauty” isimli ikinci kişisel sergisini ise 2020 
yılında Galeri 77’de gerçekleştirdi. Sanatçı çalışmalarını halen 
İstanbul’da sürdürmektedir.
Mesut Karakış gibi biçimci ressamlar için önemli olan sanatsal 
unsurlar formlar ve renklerdir. Eserlerinin kompozisyonu, 
resmin içsel yapısına odaklanarak azami estetik ve görsel etkiyi 
amaçlar. Karakış, üretiminde ve temsilinde yeni yollar açarak 
soyut resmi klasik sınırlarından ileri taşıyan yaratıcı sanatçılar 
arasında yer almakta. 

Mesut Karakış, yapıcılık ve yıkıcılık arasında gidip gelen 
sofistike ve kendine özgü bir resim tekniği geliştirmiştir. 
Resimlerinde açığa çıkan nihai görselde, en ön katman fırçayla 
boyanmamıştır. Sanatçı, zemindeki rengin belli bölümlerini 
eritmek ve ayırmak için akrilik boya ve su arasındaki kimyasal 
reaksiyonu kullanır.  Her resim kişisel bir kompozisyonun 
parçası olarak katman katman işlenen yüzeylerle başlar. Bu 
süreçte komposizyon ve renk paletine göre tekrar tekrar 
uygulanan farklı boya kalınlıkları ile oluşturulan her akrilik renk 
katmanı bir önceki ve bir sonraki ile etkileşime girerek yeniden 
tanımlanır. Yüzeyi örtme işlemi tamamlandıktan sonra 
komposizyon planına göre yüzey katmanları zımparalanıp 
eritilerek ve patine edilerek yavaş yavaş inceltilir ve eksiltilir. Bu 
eksiltme işlemleri sayesinde alt katmanların renk ve dokuları 
açığa çıkartılarak yüzeye taşınır ve yepyeni bir görünüm 
ve izlenim yaratır. Uzaktan bakıldığında izlenen derinlik ve 
dokusal değerler, dokunsal yakınlıkta tuvalin düz ve pürüzsüz 
yüzeyi ile izleyicide bir ilüzyon etkisi yaratır.

Mesut Karakış was born in Sakarya, in 1976. He graduated    
from Marmara University Faculty of Fine Arts, Hüsamettin 
Koçan Workshop, Department of Painting. He has 
participated in various group exhibitions since he was a 
student. Working as the assistant of Prof. Tayfun Erdoğmuş 
between 2000-2015, the artist opened his first solo 
exhibition “A Glipmse into the Void” in 2019 and his second 
solo exhibition “Serial Beauty” in 2020 in Galeri 77. He 
currently works and resides in Istanbul.

For formalist painters like Mesut Karakış, shapes and colors 
are the only artistic elements that matter. Focusing on the 
intrinsic structure of painting itself, the work’s composition 
aims for a maximal aesthetic impact and retinal effect. 
Mesut Karakış counts among these innovative artists that 
push abstract painting beyond its classic limits for opening-
up new ways of production and reception. 

Mesut Karakış’ sophisticated and individual painting 
technique shifts permanently between construction and 
destruction. In his paintings, the final image that appears 
on the foreground is not painted with a brush. The artist 
uses a chemical reaction between water and acrylic paint 
for disengaging and dissolving certain parts of the color 
from the ground. Every painting begins with surfaces 
being treated one layer at a time as part of a personal 
composition. During this process, each acrylic color layer 
which are themselves the product of different densities of 
paint reapplied according to composition and color palette, 
is redefined by interacting with both the previous and the 
next layers. After sheeting of the surface is finished, individual 
layers are thinned and reduced by being sandpapered 
and patinated according to the plan of each composition. 
Through this process of reduction, the colors and textures 
in the lower layers become evident and come to surface, 
revealing a whole new look and impression. The depth and 
the textural value of the work when seen from a distance, 
together with the flat, smooth surface of the canvas while 
looked closed enough to touch, serve to create an effect of 
illusion on the audience.

Mesut KARAKIŞ
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Mesut KARAKIŞ

İsimsiz / Untitled, 2020
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

110x280 cm (Diptik / Diptych)
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Mesut KARAKIŞ

İsimsiz / Untitled, 2020
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

100x170 cm
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Mesut KARAKIŞ

İsimsiz / Untitled, 2020
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
170x130 cm
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Mesut KARAKIŞ

İsimsiz / Untitled, 2020
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

Ø= 140 cm
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Daron Mouradian 1961 yılında Erivan, Ermenistan’da doğdu. 
Sanatçı, Erivan Güzel Sanatlar Akademisi Üstün Başarı Ödülü 
sahibidir. Eserleri Ermenistan (1972-1991), Paris (1992-1996), 
Almanya, Hollanda, İsviçre ve Amerika’da sergilenmiştir. Tüm 
eserleri Ermeni kültüründen esinlenmiş olup, Doğu ve Batı 
uygarlıklarını birleştirerek geçmişin (Orta Çağ’ın) anılarını içerirler. 
Mouradian’ın hayal dünyası, İncil ve mitolojinin büyük bir rol 
oynadığı, devamlı suretle değişen bir ortamdır. Huzur dolu 
bir gelecekte yaşayabilmek için, bizi, kendimizi analiz edip, 
köklerimizi aramaya yönlendirir.

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

2007 yılında, sanatçı ve eserleri hakkında “The Art of Daron 
Mouradian (Daron Mouradian’ın Sanatı)” isimli bir kitap 
Hollanda’da yayınlanmıştır. Ayrıca, sanatçının Türkiye’de 
gerçekleştirdiği ilk kişisel sergisiyle aynı ismi paylaşan ve 
sanatçının 2002-2017 yılları arasında ürettiği eserlerden oluşmuş 
“Açıkça Gizli Oyun (Open Hidden Game)” isimli bir kitap Mart 
2018’de yayınlanmıştır.

Daron Mouradian was born in 1961, in Yerevan, Armenia. He 
was awarded the prize of Excellence of the Fine Arts Academy 
of Yerevan. His works are exhibited in Armenia (1972-1991), Paris 
(1992-1996), Germany, Netherlands, Switzerland, and New 
York. All his works are inspired by Armenian culture, combining 
the civilisations of the East and the West, and including 
memories of the past (the Middle Ages). Mouradian’s world of 
fantasy is an ever-changing environment where the Bible and 
Mythology play a major role. He leads us to make an in-depth 
self-analysis, in search of our own roots, to be able to live the 
future with greater serenity.

Daron Mouradian transforms his interest in mechanics to self-
invented tools of travel. Sometimes he places a knightly figure 
with palace vestments on a cannonball which he perceives 
as a strange aircraft, and other times on an odd locomotive 
or a rocking fish with wooden legs. But the most important 
feature of these vehicles as they appear is the fact that they 
are not moving at all, since Mouradian concerns himself with 
immobility as well as motion. By animating every single detail 
on the canvas, he represents an illusion laden with irony and 
humour, appealing to our imagination; thus, enabling the 
reocurrence of forgotten dreams in our consciousness. While 
the colors he uses reanimate the times of fairy tales, by exposing 
the tripe of puissance and the absurdity of violence he leaves 
us with a story of violence emerging from this marvelous 
fairy tale. The power of his works lies in his gracefulness with 
which he portrays his disappointed conscience in a fantastic 
universe. His works are elegant, but his critique is bitter. The 
artist’s ability to become some sort of a conscient wizard is 
clearly apparent.

A book about his art, “The Art of Daron Mouradian” was 
published in 2007, the Netherlands. Besides, a book 
showcasing the artist’s works between the years 2002 and 
2017 was also published in March 2018, which was named 
after his first exhibition held in Turkey, “Open Hidden Game”.

Daron MOURADIAN
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Daron MOURADIAN

Benim Hayatım / My Life, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

160x175 cm
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Daron MOURADIAN

17775, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

175x160 cm
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Daron MOURADIAN

Portre V / Portrait V, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

50x40 cm
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İstanbul doğumlu olan Kirkor Sahakoğlu, Getronagan Lisesi’nin 
ardından Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Reklam 
Grafiği Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Milano’da 
Istituto Europeo Di Design’da master’ını tamamladı. Domus 
Academy’de bir süre eğitim aldı ve atölyelere katıldı.

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

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

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

Kirkor Sahakoğlu 2013 yılında Tütün Deposu’nda “Dildilian 
Kardeşlerin objektifinden Bir Ermeni Ailesinin Yitik Geçmişine 
Tanıklıklar 1872-1923” adlı serginin küratörlüğünü üstlendi. 
Çeşitli sergilerde çalışmaları yer alan sanatçı, 2015 yılında 
Tütün Deposu’nda “EKSİK” isimli ilk kişisel sergisini açtı. İkinci 
kişisel sergisi “UTOPIA”yı ise 2017 yılında Galata Rum Okulu 
salonlarında gerçekleştirdi. Sanatçı 2019 yılı içinde “TUTKU” 
isimli kişisel sergisini Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde açtı. 
Yine aynı yıl içinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul’da 
gerçekleşen “Shhh.!: SESSİZLİK” isimli disiplinlerarası bir 
sergide eserleri sergilendi.

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

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

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

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

In 2013, Kirkor Sahakoğlu curated the exhibition titled 
“Bearing Witness to the Lost History of an Armenian Family 
Through the Lens of the Dildilian Brothers (1872-1923)” at Tütün 
Deposu (Tobacco Warehouse) in 2013. The artist who took 
part in various exhibitions, opened his first solo exhibition 
titled “ABSENT” at Tütün Deposu in 2015. His second solo 
show “UTOPIA” was held in 2017 in Galata Greek School 
halls. In 2019, the artist opened his personal exhibition titled 
“PASSION” at Milli Reasürans Art Gallery. In the same year, 
his works were exhibited in an interdisciplinary exhibition 
titled “Shhh.!: SILENCE” which took place in Istanbul Bilgi 
University Santralİstanbul.

Kirkor SAHAKOĞLU
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Kirkor SAHAKOĞLU

İsimsiz / Untitled, 2016
Tuval üzerine karışık teknik
Mixed media on canvas
130x80 cm
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Kirkor SAHAKOĞLU

İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine karışık teknik
Mixed media on canvas
85x62 cm
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Kirkor SAHAKOĞLU

İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine karışık teknik
Mixed media on canvas
85x62 cm
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Kirkor SAHAKOĞLU

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

24x24 cm
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Kirkor SAHAKOĞLU

İsimsiz / Untitled, 2020
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

24x24 cm
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1959 yılında Erivan, Ermenistan’da doğan Evgenia Sarkissian 
(Saré), kendi memleketinde bulunan Ulusal Güzel Sanatlar 
Akademisi’nden mezun oldu. Kırktan fazla tiyatro ve dört 
sinema filminde yer aldığı set tasarımcılığı mesleğinin yanı sıra 
karakterlerine hayat vermek için seramikten bronz heykellere, 
gravürden monotipe uzanan birçok tekniği araştırmıştır. 1991 
yılında Paris’e taşınmasından itibaren kendisini neredeyse 
tamamen yağlıboya resimlere adamış olan sanatçının eserleri 
birçok özel koleksiyonda ve müzede yer almaktadır.

“Resim yapmak için tek motivasyonum resmetme sürecinden 
aldığım haz. Tatlı, güzel, şık ve hepsinden öte çok insan olan 
karakterlerimle iyi hissediyorum. Her zaman çalışıyorum, 
elimde bir fırça ya da kalem olmasa da her bakış, her 
hareket, her söz, gelen geçenler, etrafımdaki her şey 
hazinemi oluşturuyor. Karakterlerimi arındırıyorum, hasetliği, 
tatsızlığı, gündelik güçlüklerin gri perdesini uzaklaştırıyorum 
ve resimlerimin içinde hayatlarına dinginlik ve mutlulukla 
devam edebiliyorlar.” Saré

Saré’nin yaratma süreci oldukça meşakkatli. Gün içinde 
yanında sürekli bir defter taşıyan ve fırsat buldukça çizim yapıp 
notlar alan sanatçı bu karakterlerini geliştirme süreci sonunda 
belirlediği bir kompozisyonu “glaze” tekniği kullanarak tuval 
üzerinde yağlı boya ile resmediyor. Özellikle 15. ve 19. yüzyıllar 
arasında eski ustaların sıklıkla kullandığı bu “glaze” tekniği en 
basit anlatımla; genellikle geniş, yumuşak kıllı bir fırça yardımıyla 
iyice kurumuş başka bir opak boya tabakası üzerine yeni şeffaf 
bir boya katmanı uygulanarak üst ve alt boya katmanlarının 
fiziksel olarak değil de optik olarak karışmasına olanak 
tanıyan, resmin yüzeyine gerçek bir derinlik duygusu ve parlak 
bir görünüm kazandırırken optik renk illüzyonları oluşturup üç 
boyutlu görünmesini sağlayan, oldukça zaman alan ve planlı 
çalışma gerektiren bir teknik. Size geriye dönüp düzeltme ya 
da tuval üzerinde doğaçlama yapma lüksü vermiyor.

Born in Istanbul, Kirkor Sahakoglu studied at the Getronagan 
Born in 1959 in Yerevan, Armenia, Evgenia Sarkissian (Saré) 
graduated from the National Academy of Fine Arts in 
her hometown. Along with her job as a set designer (over 
40 productions in theater and 4 in cinema), she explored 
several techniques to give life to her characters, ranging 
from ceramics to bronze sculptures, through etching and 
monotype. Since her moving to Paris in 1991, she devoted 
herself almost entirely to oil painting. Her works are in many 
private collections and museums.

“My only motivation to paint is the pleasure that I get 
from the painting process. I feel good with my characters 
that are sweet, nice, stylish, and most of all, very human. I 
always work, even when I have no pencil or paintbrush in my 
hand, every look, every move, every word, every passerby, 
everything around me fill up my painter’s treasury. I refine 
my characters, I take away the malice, the bitterness, the 
gray veil of daily hassles, and they continue their life in my 
paintings, in serenity and happiness.” - Saré

For Saré, the process of creation is tedious. Constantly 
carrying around a notebook and always drawing and taking 
notes as occasion serves, the artist paints the composition 
that she settles on as a result of this character development 
by using the “glaze” technique with oil paint on canvas. 
Especially used by old masters between 15th and 19th 
centuries, this “glaze” technique can be put in simple terms as 
an arduous, time-consuming way of applying a transparent 
layer of paint with a broad, soft-haired brush on another 
underlying opaque layer of paint that was previously well-
dried; allowing the top and bottom layers to blend optically 
instead of physically, imbuing the surface of the painting 
with a real feel of depth and a bright appearance while 
also serving to create a three-dimensional look by forming 
optical illusions of color. Once applied, it definitely rules out 
the possibility of any rectification or improvisation on the 
canvas.

Evgenia SARÉ
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Evgenia SARÉ

Resim Salonu / Salon de peinture (Painting Salon), 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

120x180 cm (Triptik / Triptych)
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Evgenia SARÉ

Uçuş / Vol (Flight), 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

100x100 cm
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Evgenia SARÉ

Savaş / Bataille (Battle), 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

100x81 cm
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Evgenia SARÉ

İkili / Duo, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

100x81 cm
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Sayat Uşaklıgil 1975 yılında İstanbul’da doğdu. 1997 yılında 
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümünü birincilikle bitirdi. Aynı kurumda yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. “Arkhe” ve “216” insiyatifleriyle grup 
sergileri düzenledi. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çeşitli 
sergi ve fuarlara katıldı. Çalışmalarına halen İstanbul’daki 
atölyesinde devam etmektedir.

Sayat Uşaklıgil resimlerinde mekânsal ve zamansal zıtlıkları, 
geçmişin belleğinden kalan formlarla buluşturur. Nostaljik 
kadın figürleri en masum halleriyle, günümüz dünyasının görsel 
algısının çok uzağından kopup gelirler. Kendi zamanlarında 
donup kalmış figürleri devinim halindeki sonsuz evren içinde, 
zamanlar üstü bir boyuta taşır. Bu absürt kolaj izleyici üzerinde 
zamansal gelgitler yaratır. Sanatçı yapıtlarında geçmiş zamana 
ait figürlerin güzellik anlayışını eski kitap illüstrasyonları 
estetiğinde birleştirip harmanlarken zamanlar arası bir 
geçirgenlik sunar. Eserlerinde jestlere ve yüzlere odaklanan 
Uşaklıgil mekansal kopukluklarla gelecek ve geçmiş arasındaki 
senkron kaymasını işler. Bu uyuşmazlık resimlerdeki renkli ve 
siyah-beyaz alanların zıtlığıyla da güç kazanır.

Tuvalde resmedilen figürler artık hayatta olmayan, belirli bir 
zaman diliminin sembolü ve ikonlarıdır. Sadece fotoğraflarda 
belge veya anı olarak kalan bu formları resimlerinde kullanan 
Uşaklıgil “Memento Mori” (fani olduğunu hatırla) deyişine de 
işaret eder. Bunu bazen sürreal, bazen dingin bir atmosferde 
sunar bizlere.

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

In his paintings, Sayat Uşaklıgil brings together spatial and 
temporal contrasts with shapes persisting from the memory 
of the past. His nostalgic female figures are depicted in all 
their innocence, far from the visual perception of today’s 
world. The artist takes these figures, petrified in their own 
era, and moves them through the infinite universe in constant 
motion to a dimension that is beyond any conception of 
time. The absurdity of this collage produces temporal tidal 
waves on the audience itself. While collating the sense of 
beauty of these pristine figures with the aesthetics of old 
book illustrations, the artist presents a certain permeability 
between times. Focusing on gestures and features in his 
work, Uşaklıgil manipulates the spatial ruptures and the 
shifts in synchroneity between the future and the past. This 
element of friction is further strengthened by the contrast of 
colored and black-and-white spaces in his paintings.

The painted figures are icons and symbols from a determined 
timeframe, no longer alive. They are just shapes and forms 
persisting as documents or memories in photographs, used 
by Uşaklıgil to signify the idiom “Memento Mori” (remember 
death). The artist presents this in a way that is surreal at 
times, and tranquil in others.

Sayat UŞAKLIGİL
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Sayat UŞAKLIGİL

Melodi / Melody, 2020
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

160x160 cm
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Leo Leo Vardanyan 1971 yılında, Erivan’da (Ermenistan) doğdu. 
On yaşından itibaren çeşitli resim kulüplerine ve stüdyolara 
katılmaya başladı. Akademiyi bitirene dek, eserleri figüratif 
ve yarı-figüratif nitelikteydi. Akademideki dersleri esnasında 
Doğu felsefesine, özellikle de yoga ve çeşitli meditasyon 
egzersizlerine merak sardı. Bu unsurlar daha sonra Leo’nun 
sanatında çok önemli bir yer edinecekti. Kendini tam anlamıyla 
ifade edebilmek yolunda figüratif sanat içsel deneyimleriyle 
uyuşmamaya başladı ve Akademi sonrasında kişisel bir üslup 
arayışına başladı.

1998 yılındaki ilk kişisel sergisi halihazırda soyut bir yönelime 
sahipti. Sanat ve meditatif disiplin açısından gerçekleştirdiği 
birçok denemeden sonra, sanatın meditasyonun yerini 
tamamen alabileceğine karar verdi. 2010 yılından itibaren 
Leo’nun sanatı bir bütün olarak meditatif bir doğaya sahip oldu. 
Her ne kadar resim Leo’nun sanatında merkez konumda olsa 
da fotoğraf, video sanatı ve performans gibi çeşitli formatlarda 
da üretimleri olmaktadır. Sanatçı, içerikte bir tezat oluşmadığı 
sürece kendini ifade edebileceği her formatın süreci bölmek 
yerine genelleştireceğine inanmaktadır. Leo Leo Vardanyan için 
materyal yalnızca bir ifade biçimi değil, aynı zamanda doğanın 
tüm felsefesini içeren ve en ilgi çekici eserleri yaratmak amacıyla 
sürekli üzerinde çalışabildiği bir partner. Eserleri deniz kadar 
derin ve aynı zamanda ufuk kadar dolaysız, doğru ve berrak.

Leo Leo Vardanyan’ın soyut sanatı yıllar boyunca birçok sanat 
koleksiyoncusunun ilgisini çekti. Sanatçı, doğadaki yinelenen 
fenomenleri - gün doğumu, gün batımı, dalga hareketi, güneş 
ile yeryüzü arasındaki ilişki ve armonileri gibi - ustalıkla ifade 
eden iç ritmi, mükerrer imgeleri veya çizgileriyle ünlü... Sanatı 
aşırı formalitelerden ve lüksten uzak; ahşap, tuval ve boya gibi 
çeşitli araçları kullanarak doğanın minimalist felsefesini bütün 
spektrumuyla ifade edebilecek kapasitede. Eserleri bizleri, içsel 
dünyamıza daha yakın olduğumuz meditasyon, iç uyum ve 
huzura davet ediyor.

Leo Leo Vardanyan was born in Yerevan, Armenia in 1971. 
From the age of ten, he started attending various painting 
clubs and studios. Until the end of the academy, his works 
are mainly figurative and semi-figurative. During his studies 
at the academy, he became interested in Eastern philosophy, 
particularly yoga and various meditative practices. Later, it 
became crucial for Leo in art. For full self expression figurative 
art does not coincide with internal experiences and after the 
Academy the search for a personal style begins. 

The first solo exhibition in the 1998 in year already had an 
abstract direction. After many attempts in art and meditative 
discipline, it comes to the conclusion that art can completely 
replace meditation. After 2010 the art of Leo as a whole is 
meditative in nature. Painting is at the center of Leo’s art, 
along with which it manifests itself in other formats, as 
photography, video art, performance. The artist is sure 
that if there is no contradiction inside, each format of self-
expression will generalize and not divide the process. For Leo 
Leo Vardanyan, materials are not just meaning to express, 
but a partner with which he constantly experiments, to 
create the most interesting artworks that involve the entire 
philosophy of nature. His artworks are deep as the sea, and 
straight forward and clear like the horizon.

Leo Leo Vardanyan’s abstract art has attracted many art 
collectors over the years. His art is known to many for its 
inner rhythm, often repetitive images or lines that masterfully 
express the repetitive phenomena in nature – sunrise, sunset, 
wave motion, the relation of the sun and the earth, their 
harmony… His art is far from excessive formalities and luxury, 
and he is able to express the entire philosophy of nature 
minimalism, using various mediums such as wood, canvas 
and oil. His works invite us to meditation, inner harmony, and 
peace, where we are all closer to our inner nature.

Leo Leo VARDANYAN
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Leo Leo VARDANYAN

Mavi Yatay Titreşimler
Blue Horizontal Vibrations, 2019
Tuval üzerine yağlıboya ve 
karışık teknik
Oil and mixed media on canvas
140x100 cm
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Leo Leo VARDANYAN

Kontrast
Contrast, 2019
Tuval üzerine yağlıboya ve 
karışık teknik
Oil and mixed media on canvas
100x79 cm
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Leo Leo VARDANYAN

Monokrom 62
Monochrome 62, 2017
Karton üzerine yağlıboya
Oil on cardboard
65,5x45 cm
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