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Zeynep AKGÜN 

Zeynep AKGÜN 1975 yılında Uzunköprü’de doğdu. 1997 
yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında aynı 
üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü 
Yüksek Lisans Programını tamamladı. Yurtiçi ve yurtdışında 
çeşitli sergi ve fuarlarda 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.
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Zeynep AKGÜN

Konsey / Council, 2019
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas 
100x80 cm
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Zeynep AKGÜN

Sarmal / The Spiral, 2019
Tuval üzerine yağlıboya

Oil on canvas 
100x80 cm
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Zeynep AKGÜN

Tapınak / Sanctuary, 2019
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas 
80x60 cm
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Zeynep AKGÜN

Örgü / Braid, 2020
Tuval üzerine yağlıboya ve akrilik

Oil and acrylic on canvas 
80x60 cm
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Zeynep AKGÜN

Kozmik Kardeşler / Cosmic Sisters, 2020
Tuval üzerine yağlıboya ve akrilik / Oil and acrylic on canvas

60x80 cm
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Zeynep AKGÜN

Eksik Parçalar / Missing Pieces, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

60x80 cm
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Zeynep AKGÜN

Kıskaç / Clamp, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

50x70 cm
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Zeynep AKGÜN

Kutsal Bahçe / Sacred Garden, 2019
Tuval üzerine yağlıboya

Oil on canvas 
70x50 cm



16

Zeynep AKGÜN

Bahar / Spring, 2020
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas 
59x44 cm
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Berkay BUĞDAN

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 hikayeleştirme 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.
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Berkay BUĞDAN

Kule / Tower, 2020
Dijital (Hahnemühle kâğıt üzerine arşivsel pigment baskı + pleksi sandwich-Diasec + yüzer çerçeve)

Digital (Archival pigment print on Hahnemühle acid-free fine art paper + plexy sandwich-Diasec + floating frame), [ed.9 + 1 AP], 50x52 cm
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Berkay BUĞDAN

Yol / Road, 2020
Dijital (Hahnemühle kâğıt üzerine arşivsel pigment baskı + pleksi sandwich-Diasec + yüzer çerçeve)

Digital (Archival pigment print on Hahnemühle acid-free fine art paper + plexy sandwich-Diasec + floating frame), [ed.5 + 1 AP], 50x54 cm
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Berkay BUĞDAN

Lean, 2020
Dijital (Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı)
Digital (Archival pigment print on 
Hahnehühle acid-free fine art paper) 
[ed.10 + 1 AP], 63x44,5 cm
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Berkay BUĞDAN

Typhon-1, 2014
Dijital (Hahnemühle kâğıt üzerine arşivsel 

pigment baskı)
Digital (Archival pigment print on 

Hahnehühle acid-free fine art paper) 
[ed.10 + 1 AP], 75x45 cm
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Berkay BUĞDAN

Typhon-2, 2014
Dijital (Hahnemühle kâğıt üzerine arşivsel 
pigment baskı)
Digital (Archival pigment print on 
Hahnehühle acid-free fine art paper) 
[ed.10 + 1 AP], 75x45 cm
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Berkay BUĞDAN

Typhon-3, 2014
Dijital (Hahnemühle kâğıt üzerine arşivsel 

pigment baskı)
Digital (Archival pigment print on 

Hahnehühle acid-free fine art paper) 
[ed.10 + 1 AP], 75x45 cm
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Berkay BUĞDAN

Typhon-1,2,3, 2014
Dijital (Hahnemühle kâğıt üzerine arşivsel pigment baskı)

Digital (Archival pigment print on Hahnehühle acid-free fine art paper) 
[ed.10 + 1 AP], 75x45 cm (Her biri / Each)
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Sedat GİRGİN

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

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

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

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

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

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

Tören / Ceremony, 2017
(640 gr. asitsiz) Kağıt üzeri karışık teknik / Mixed media on (640 g. acid-free) paper 

50x105 cm
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Sedat GİRGİN

Hürmüz / Hormuz, 2020
Karışık teknik, dijital (Hahnemühle asitsiz kâğıt üzerine arşivsel pigment baskı)

Mixed media, digital (Archival pigment print on Hahnemühle acid-free fine art paper)
[ed.10 + 1 AP], 35x35 cm



31

Sedat GİRGİN

Gıybet / Gossip , 2020
Karışık teknik, dijital (Hahnemühle asitsiz kâğıt üzerine arşivsel pigment baskı)

Mixed media, digital (Archival pigment print on Hahnemühle acid-free fine art paper)
[ed.10 + 1 AP], 35x35 cm
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Sedat GİRGİN

DDSG 21, 2018
Asitsiz kâğıt üzerine mürekkep ve kalem 

Ink and pen on acid-free paper 
42x29 cm
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Vav HAKOBYAN 
Vav Hakobyan 1987 yılında Erivan’da doğdu. 1994 yılında Mkhitar 
Sebastatsi Ortaokulu’na kaydolduktan sonra 1995 yılında 
heykeltraşlık ve resim dersleri aldı ve çeşitli sergilere katıldı. 
1999 yılında Mkhitar Sebastatsi Sanat Okulu’na kabul görüp, 
“Agrogitaspyur Gençlik Kulübü” üyeliğine 2002 yılına kadar 
devam etti. Sanat Okulu’ndaki öğrenimi boyunca Hakobyan 
heykel ve resim başta olmak üzere oymacılık, seramik, grafik 
resim ve halı dokuma dallarında çeşitli dersler aldı.

2000 ve 2002 yılları arasında, ünlü Ermeni heykeltraşların yer 
aldığı çeşitli heykel sempozyumlarına katılan Hakobyan, 2002 
yılında Erivan’da bulunan Panos Terlemezyan Sanat Okulu, 
Güzel Sanatlar Fakültesi’ne kabul gördü. Bu yıllarda başta kendi 
okulu olmak üzere Ermenistan Sanatçılar Birliği, Ermenistan 
Ulusal Galerisi, Tumanyan Müzesi, Ermenistan Mimarlar Birliği 
ve Tamanyan Müzesi gibi kuruluşların bünyesinde birçok öğrenci 
sergisinde yer aldı. Hakobyan, 2005 ve 2007 yılları arasında 
zorunlu askerlik hizmetini ifa etti.

Terhisinin ardından Hakobyan öğrenimine Terlemezyan Sanat 
Okulu’nda devam etti. 2009 yılında Erivan Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi’ne kabul edildi. Akademi’deki öğrenimi esnasında 
Hakobyan çeşitli grup sergilerine katılmakla beraber ilk kişisel 
sergisini düzenledi. 2013 yılında üniversiteden onursal dereceyle 
mezun oldu ve bu başarı Edward Isabekyan tarafından takdim 
edildi. 

Sanatçının kişisel ve grup sergilerinden bazıları şöyledir: 
Ermenistan Ulusal Galerisi (2009), Alexander Tamanyan Müzesi 
– Erivan (2010), Studio Gallery – Erivan (2011), Gala Sanat 
Galerisi – Erivan (2012), Gala Sanat Galerisi (2013), World Art 
Dubai (2015), Gala Sanat Galerisi (2015) ve Galeri 77 – İstanbul 
(2018, 2019, 2020). Vav Hakobyan’ın eserleri başta Ermenistan, 
Rusya, Çin, Fransa, Almanya, İspanya, Kanada, Lübnan, Türkiye 
ve ABD gibi ülkelerde olmak üzere tüm dünyada çeşitli özel 
koleksiyonlar ve müzelerde bulunabilir.

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

Between 2000 and 2002 he took part in many sculpturing 
symposiums along with famous Armenian sculptors. In 2002, 
Hakobyan was accepted to the Panos Terlemezyan Art College, 
Faculty of Fine Arts in Yerevan, Armenia. During his studies in 
this College he took part in many student exhibitions in the 
National Gallery of Armenia, the Artist’s Union of Armenia, the 
Terlemezyan Art College, the Tumanyan’s Museum, The Union 
of the Armenian Architects, the Tamanyan’s Museum. Hakobyan 
has completed his obligatory military service between 2005 
and 2007.

Returning from the army, Hakobyan continued his studies in 
Terlemezyan Art College, after which in 2009 he got accepted 
to the Yerevan State Academy of Fine Arts. During his studies 
at the Academy, Hakobyan participated in several group 
exhibitions, as well as organizing a personal exhibition. He 
graduated from the university in 2013 with an honorary degree 
granted by Edward Isabekyan.

His solo and group exhibitions include National Gallery of 
Armenia (2009), Museum of Alexander Tamanyan – Yerevan 
(2010), Studio Gallery – Yerevan (2011), Gala Art Gallery – 
Yerevan (2012), Gala Art Gallery – Yerevan (2013), World Art 
Dubai (2015), Gala Art Gallery (2015) and Galeri 77 – Istanbul 
(2018, 2019, 2020). Vav Hakobyan’s artworks can be found in 
private collections and public museums throughout the world; 
in countries such as Armenia, Russia, China, France, Germany, 
Spain, Canada, Lebanon, Turkey, USA and others.
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Vav HAKOBYAN

İsimsiz / Untitled, 2019
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

39x48 cm
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Vav HAKOBYAN

İsimsiz / Untitled, 2019
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

56x76 cm
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Vav HAKOBYAN

İsimsiz / Untitled, 2017
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

42x53 cm
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Vav HAKOBYAN

İsimsiz / Untitled, 2018
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

50x63 cm
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Vav HAKOBYAN

İsimsiz / Untitled, 2018
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

44x55 cm
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Vav HAKOBYAN

İsimsiz / Untitled, 2018
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

50x61 cm
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Vav HAKOBYAN

İsimsiz / Untitled, 2018
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

50x62 cm
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Vav HAKOBYAN

İsimsiz / Untitled, 2018
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

43x52 cm
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Vav HAKOBYAN

İsimsiz / Untitled, 2018
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

43x54 cm
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Vav HAKOBYAN

İsimsiz / Untitled, 2018
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

43x54 cm
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Vav HAKOBYAN

İsimsiz / Untitled, 2017
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

42x53 cm
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Vav HAKOBYAN

İsimsiz / Untitled, 2017
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

43x55 cm
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Vav HAKOBYAN

İsimsiz / Untitled, 2017
Kâğıt üzerine karışık teknik / Mixed media on paper

43x55 cm
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Mehmet Resul KAÇAR

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.
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Mehmet Resul KAÇAR

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

75x95 cm
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Mehmet Resul KAÇAR

İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine yağlıboya

Oil on canvas
95x75 cm
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Mehmet Resul KAÇAR

İsimsiz / Untitled, 2019
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas
95x75 cm
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Mehmet Resul KAÇAR

Boksör V / Boxer V, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

24x33 cm
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Mehmet Resul KAÇAR

Boksör I / Boxer I, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

25x25 cm
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Mehmet Resul KAÇAR

Boksör II / Boxer II, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

25x25 cm
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Mehmet Resul KAÇAR

Boksör III  / Boxer III, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

25x25 cm
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Mehmet Resul KAÇAR

Boksör IV / Boxer IV, 2019
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas

24x24,5 cm
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Mehmet Resul KAÇAR

Coşkun, 2017
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
21x17 cm
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Mesut KARAKIŞ
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.
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Mesut KARAKIŞ

İsimsiz  / Untitled, 2020
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas
60x40 cm
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Mesut KARAKIŞ

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

60x40 cm
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Mesut KARAKIŞ

İsimsiz  / Untitled, 2020
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas
60x40 cm
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Mesut KARAKIŞ

İsimsiz  / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

60x40 cm
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Mesut KARAKIŞ

İsimsiz  / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas
60x40 cm
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Mesut KARAKIŞ

İsimsiz  / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

110x80 cm
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Mesut KARAKIŞ

İsimsiz  / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas
85x65 cm
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Mesut KARAKIŞ

İsimsiz  / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

85x65 cm
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Mesut KARAKIŞ

İsimsiz  / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas
110x80 cm
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Mesut KARAKIŞ

İsimsiz  / Untitled, 2019
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

110x80 cm
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Daron MOURADIAN
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”.



73

Daron MOURADIAN

Kokot  / Cocotte, 2019
Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı
Archival pigment print 
on Hahnemühle fine art paper
[ed.10 + 1 AP], 67x55 cm
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Daron MOURADIAN

İmparator  / Emperor, 2019
Hahnemühle kâğıt üzerine 

arşivsel pigment baskı
Archival pigment print 

on Hahnemühle fine art paper
[ed.10 + 1 AP], 65,5x55 cm
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Daron MOURADIAN

Kral  / King, 2019
Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı
Archival pigment print 
on Hahnemühle fine art paper
[ed.10 + 1 AP], 65,5x55 cm
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Daron MOURADIAN

Savaşçı I / Warrior I, 2019
Hahnemühle kâğıt üzerine 

arşivsel pigment baskı
Archival pigment print 

on Hahnemühle fine art paper
[ed.10 + 1 AP], 67x55 cm



78

Daron MOURADIAN

Terbiyeci II  / Trainer II, 2019
Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı
Archival pigment print 
on Hahnemühle fine art paper
[ed.10 + 1 AP], 67x55 cm
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Daron MOURADIAN

Gezinti I  / Promenade I, 2019
Hahnemühle kâğıt üzerine 

arşivsel pigment baskı
Archival pigment print 

on Hahnemühle fine art paper
[ed.10 + 1 AP], 64,5x55 cm
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Daron MOURADIAN

Hava Kuvvetleri Kumandanı
Air Force Marshal, 2019
Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı
Archival pigment print 
on Hahnemühle fine art paper
[ed.10 + 1 AP], 63,5x55 cm
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Daron MOURADIAN

Baküs III
Bacchus III, 2019

Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı
Archival pigment print 

on Hahnemühle fine art paper
[ed.10 + 1 AP], 63,5x55 cm
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Daron MOURADIAN

Terbiyeci I  / Trainer I, 2019
Hahnemühle kâğıt üzerine 
arşivsel pigment baskı
Archival pigment print 
on Hahnemühle fine art paper
[ed.10 + 1 AP], 63,5x55 cm
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Sergey NARAZYAN
Sergey Narazyan 1970 yılında Erivan, Ermenistan’da doğdu. 
Sanatçı güzel sanatlarla alakalı ilk eğitimini Ermenistan 
Mimarlar Birliği’ne bağlı bir çizim stüdyosunda aldı. 
Sonraki yıllarda, tanınmış sanatçı Ruben Gabriyelyan’a 
ait stüdyoda resim, çizim ve kompozisyon derslerinin 
ardından 1989 yılında Erivan Sanat Enstitüsü Figüratif 
Sanatlar Departmanı, Grafik Sanatlar bölümüne girdi. İlk 
kişisel sergisini 1994 yılında Ermenistan Mimarlar Birliği 
sergi salonunda açan sanatçı, pastel çalışmalarıyla sanat 
otoritelerinin dikkatini çekti.

1995 yılında Rus yazar Boris Pasternak’ın “Doktor Jivago” 
romanı için hazırladığı illüstrasyonlar ile Erivan Sanat 
Enstitüsü’nden yüksek lisans tezini alan Narazyan, bu 
eserleri sayesinde Ermenistan Sanatçılar Birliği’ne henüz 
24 yaşındayken kabul edildi. 1995 ve 1997 yılları arasında J. 
Swift’in “Güliver’in Gezileri” romanının tüm bölümlerine ait 
resimleri tekrar çizdi. Eğlenceli ve dramatik benzetmeleri 
günlük yaşamla birleştiren Narazyan, Güliver’in yakalanmış 
bedenindeki büyük toplantıyı ya da bacakları arasında 
yürüyüşe geçen Lilliput birliklerini, Swift’in aksine bir hayal 
adasında değil, tanınabilen gerçeklikte resmetti. Ardından, 
Narazyan’ın, taşra hayatıyla ilgili iğneleyici, ironik ve bazen 
muzip gözlemleri samimi bir üslupla yansıttığı tablolarını, 
“Taşra Trajedileri” ismi altında birleştirdi.

2001 yılında Narazyan üçüncü kişisel sergisini, Fransa 
Sanat Akademisi üyesi ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet 

Elçisi, ünlü modacı Pierre Cardin’in kişisel yardımı ile 
Paris’te açtı. Sergi, sanatçının temel eserlerinin yanı sıra, 
illüstrasyon ve resimlerinin de yer aldığı 90 eserden 
oluştu. 1999 ve 2016 yılları arasında Amerika Birleşik 
Devletleri, Almanya, İsviçre ve Rusya gibi birçok ülkede 
karma sergilerde yer almıştır. Çalışmaları birçok kişisel 
koleksiyona dahildir.
Narazyan’ın, son yıllarda yaptığı çalışmaların birçoğu 
karşıtlık üzerine kurulu. Yaşam ve ölüm, gençlik ve 
yaşlılık, güç ve güçsüzlük gibi temaları, farklı figürler 
aracılığıyla bir fikre dönüştüren sanatçı, bir eserinde, 
sisli bir havada yüksek dağların arasında küçücük 
görünen askeri birliklere tepeden baktırarak, gözde 
büyütülen askerlerin içsel korkularının zayıflığını yani; 
gücün güçsüzlükle yürümesini gösterir.

Bazen ise durağan insan figürleri kullanarak, yılların 
yüküyle ağırlaşan vücut duruşlarını, deneyimin bilinciyle 
yoğrulan bir bakışla pekiştirir. Yaşlanmanın yarattığı 
tahribatı ve biriken hatıraları, insanla sınırlı tutmayan 
sanatçı, olgunlaşmış meyveleri ya da “İhtiyarlar” adını 
verdiği eserinde olduğu gibi bakımsız otların içinde iki 
eski ahşap kulübeyi resmederken, izleyeni varoluşun 
evrelerini düşünmeye sevk eder.

Narazyan’ın eserlerinde zemin de anlama büyük katkıda 
bulunur. Bazen kırışık bir kumaş, bazen dalgalara 
benzeyen kıvrımlar, bazense doğu kilimlerinin motifleri 
ve ipekli kumaşlar, hikâyenin tamamlayıcı öğeleri olarak 
öne çıkar. Ölüm temalı bu kilim motifleri, aynı zamanda 
insanın ebedi yolculuğunun simgesi olarak resmedilir. 
Bazense sanatçı, motifleri ipek kumaşlarla kesiştirip 
farklı zaman kesitleri yaratır. “Kırmızı Ruj” adlı eserinde 
Narazyan, bu zaman dilimlerinin kesişim noktasında, 
yaşlanmanın bozduğu fiziksel görünümüne inat çiçekli 
bluz giyen kırmızı rujlu bir kadını resmederek, yeniden 
yaşam döngüsünü düşünmemizi ister.
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Sergey NARAZYAN
Sergey Narazyan was born in 1970, Yerevan, Armenia. 
His first education of fine arts was in a drawing studio 
in Union of Architects of Armenia. In the following 
years, Narazyan took lessons in painting, drawing and 
composition in the studio of the well-known Armenian 
artist, Ruben Gabriyelyan. In 1989 Narazyan entered the 
Graphic Arts branch belonging to the Representational 
Arts Department, State Academy of Fine Arts, Yerevan. 
His first solo exhibition took place in the exhibition hall 
of the Union of Architects of Armenia in 1994, where 
he immediately drew the attention of art critics with his 
crayon works.

In the year 1995, he got admitted to the Union of Artists 
of Armenia at the age of 24, thanks to his illustrations 
to the Russian author Boris Pasternak’s novel “Doctor 
Zhivagho” which also constituted his master’s thesis. 
Between the years 1995 and 1997, he reproduced every 
illustration in all pages and chapters of J. Swift’s renowned 
novel, “Gulliver’s Travels”. Blending amuzing and dramatic 
analogies with present-day life, Narazyan depicted iconic 
scenes such as the mass meeting on captured Gulliver’s 
body or the march of Lilliputian troops between Gulliver’s 
legs in recognizable reality, instead of Swift’s imaginary 
island. Subsequently, Narazyan put together a collection 
of his paintings named “Provincial Tragedies”, where 
he expressed his caustic, ironical and sometimes even 
wicked observations on provincial life with a sincere 
approach.

In 2001, Narazyan opened his third exhibition in Paris, with 
the personal assistance of the Academy of Arts of France 
member and UN Goodwill Ambassador Pierre Cardin, 
the renowned couturier. The exhibition consisted of 90 
pieces; which included almost all of his principal works, as 
well as his other illustrations and paintings. Between 1999-
2016 he took part in many group exhibitions in several 
countries such as USA, Germany, Switzerland, Russia, etc. 

His works are included in more than hundred personal 
collections.
In recent years, Narazyan has based most of his works 
on contrast. Generally transforming contrasting themes 
such as life and death, youth and agedness, power and 
weakness into ideas using different figures, the artist in 
one of his recent pieces renders a view from above of 
the troops of soldiers in a foggy atmosphere between 
high mountains, where the normally looming troops 
can be seen as tiny as ants, depicting their weakness 
in the face of inner fear and thus, the rapport between 
power and weakness.

From time to time, using static human figures he 
reiterates their postures that had become heavier 
under the weight of years with a view infused with the 
consciousness of experience. Not just confining the 
distortion of old age and collected memories to human 
beings, the artist, when painting overripe fruits - or as it 
can be seen in his painting “The Elders” which depicts 
two old wooden cottages in an unkempt landscape full 
of weeds – encourages the viewer to contemplate on 
the stages of existence.

The background also plays an important role in 
Narazyan’s paintings. Sometimes as a wrinkled fabric or 
wavy curls, and sometimes as the motifs of an Eastern 
rug and silky fabrics, the floor becomes prominent as 
an integral element to the story. These rug motifs with 
the theme of death are also painted as a symbol of 
the everlasting journey of human beings. Occasionally, 
the artist crosss these motifs with silk cloths to create 
different time sequences. In his artwork “The Red 
Lipstick”, Narazyan pictures a women stationed just 
on the junction point of these time sequences who, 
despite her physical appareance withered with old age, 
wears a red lipstick and a floral blouse, thus inviting us 
to reflect on the cycle of renewal.
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Sergey NARAZYAN

Bulut / Cloud, 2019
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x75 cm
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Sergey NARAZYAN

Eylül / September, 2010
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x80 cm
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Sergey NARAZYAN

Sınırda / On The Edge, 2011
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x75 cm
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Sergey NARAZYAN

Işık / Light, 2003
Kâğıt üzerine pastel / Pastel on paper

65x75 cm
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Peto POGHOSYAN

Peto Poghosyan, 1983 yılında Ermenistan’ın Gümrü şehrinde 
doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi’nin Gümrü şubesindeki 
heykel ve grafik kurslarının yanı sırsa Erivan Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde resim kurslarına katıldı.

Poghosyan, herhangi başka bir teknik kullanmadan kâğıt üzerine 
sadece kuru fırça ve sulu boyayla çalışır. Eserlerini hem açık hava 
hem de atölyesinde üretmekte olup stüdyoda gerçekleştirdiği 
resimleri çoğunlukla önceden kendi çektiği fotoğraflardan 
esinlenerek yapılmıştır. Genellikle şehrin kalabalık merkez 
noktalarına odaklanarak bunları eserleri aracılığıyla analiz 
etmeye çalışır. Sanatçı figüratif kompozisyonlarında ise yaşadığı 
çevrede gördüğü insanların dünyayı nasıl farklı bakış açılarından 
algılayabileceklerine ve şehir sakinlerinin mutluluk, hüzün gibi 
zıt duygulara kapılmış anlık hallerine odaklanmaktadır.

Sanatçının altı kişisel sergisi bulunmaktadır. Bunlar arasında 
en önemlileri; Falk Sanat Müzesi - Erivan (2008), Erivan’daki 
Birleşmiş Milletler Ofisi - Ermenistan (2013), Erivan Tarihi Müzesi 
(2014) ve Taipei’de 2016 yılında gerçekleştirdiği kişisel sergidir.

Eserleri dünya çapında özel, müze ve kurumsal koleksiyonlarda 
bulunmaktadır: ABD, Fransa, Almanya, Belçika, İsviçre, İngiltere, 
Avusturya, Rusya, İran, BAE, Arjantin, Kanada, Erivan Tarih 
Müzesi, Ermenistan Amerikan Üniversitesi Qingdao Sanat 
Müzesi (Çin), Handan Sunshine Sanat Müzesi (Çin), A Galeri 
(Sırbistan), Ajdovscina Müzesi (Slovenya). Sanatçı halen 
Erivan’da yaşmakta ve çalışmaktadır.

Peto Poghosyan was born in 1983 in Gyumri, Armenia. Attended 
courses of sculpture and graphics in Gyumri branch of Fine Arts 
Academy and painting courses of Fine Arts Academy in Yerevan.

The artist works in watercolor without any mixed media, he 
only combines dry brush with wet watercolor surface. He works 
both outdoors and at his studio. Cityscape paintings made at 
studio are mainly done from his own photographs and excitedly 
worked out. He is focused on cityscape, trying to find and 
analyze focal points of the city. His figurative compositions are 
about all the different people living around and how everyone 
is trying to make sense of the world, city inhabitants caught up 
in the contrasting feelings of happiness and sadness.

Peto has hold six solo shows: among them exhibition at Falk 
Art Museum - Yerevan (2008), United Nations Office in Yerevan 
- Armenia (2013), Yerevan City History Museum (2014) and 
personal exhibition in Taipei (2016).

His works are in private, museum and corporate collections 
worldwide: USA, France, Germany, Belgium, Switzerland, Great 
Britain, Austria, Russia, Iran, UAE, Argentina, Canada, Yerevan 
City History Museum, American University of Armenia, Qingdao 
Art Museum (China), Handan Sunshine Art Museum (China), A 
Gallery (Serbia), Ajdovscina Museum (Slovenia). He currently 
lives and works in Yerevan.
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Interview / Görüşme, 2014
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper

52x74 cm
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Heyecan Verici Şehir / Exciting City, 2015
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper

52x73 cm
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Şehir Konuşur / City Speaks, 2013
Kâğıt üzerine suluboya / Watercolor on paper

36x50 cm
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Sayat UŞAKLIGİL

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. Yurtiçi ve yurtdışı 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.
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Büyüklere Masallar / Tales to the Elders, 2020
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

100x100 cm
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Çirkin Kral / Ugly King, 2020
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

100x100 cm
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Uzay Macerası / Space Adventure, 2020
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

100x120 cm
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Kutlama / Celebration, 2020
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

110x110 cm
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Havuz / Pool, 2020
Ahşap üzerine akrilik / Acrylic on wood

50x70 cm
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Karnaval / Carnival, 2020
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas

50x100 cm
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Patenciler / Skaters, 2020
Ahşap üzerine akrilik / Acrylic on wood

40x40 cm
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