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Named after Balzac’s famous series “The Human Comedy”, Evgenia Sarkissian’s (Saré) exhibition presents a selection of artist’s 
paintings between the years 2015-2019. The first solo show in Turkey of the Yerevan-born, Paris-based artist is taking place in 
Galeri 77.

In Saré’s unique imaginary world, some monotypic, fantastic characters, appearing as actors and actresses of the Human 
Comedy, enter into a sarcastic dialogue with us and make us question which world is the more absurd one. Each possessing 
a diverse stage setting, these paintings also seem to be an integral part of a single whole. The fact that the artist prefers to 
create her works in series provides an aesthetic unity within the sensory range. Her harmonious pastel color palette allows the 
paintings to come together in varied combinations and create different narratives.

While generally being rejective of historicity, Saré’s works are rather related to the history of the Renaissance and Baroque 
portrait tradition from past to present. Instead of portraits that are realistic and glorifying in their subjects as is the common 
practice in that era named the Age of Reason, Saré’s artistic narrative is closer to a grotesque and carnivalesque manner in its 
ironic criticism. It is as if these single or group portraits echo the irrational laughter of a fantastic, humorous and absurd world 
like François Rabelais’s Gargantua and Pantagruel. However, this irrational laughter is nothing more than a meaningless reaction 
to the parody of the inhumane condition which we must abide by the illusory appearances. Thus, Saré’s world separates 
itself from the classical types of the grotesque style and emphasizes her singularity. Unlike the grotesque realism of Pieter 
Brueghel the Elder that depicts wars and disasters or the allegories of Guiseppe Arcimboldo made to entertain the nobles, 
these portraits in front of us the feelings sprung by the complex relationships formed between humanity, society and their 
environment. Even if they resemble the demons of Hieronymus Bosch or the scary characters of Francisco Goya’s caprichos 
series, these strange anonymous types are neither good nor bad. Seemingly preparing for an opera-comique or theatrical 
performance, they are adorned with extravagant accessories such as gloves, opera masks and fancy hats, in order to charm us. 
They are usually accompanied by exotic and fantastic animals like wonders of nature coming out from cabinet de curiosités. 
Depending on the relation we form with them, when they pose towards us or even play games among themselves, they also 
carry the potential to reflect the society and on the other to identify with the viewer. The cold, cynical and condescending looks 
of the characters are accompanied by their warm and humorous demeanour, which gives the viewer a sense of mysterious 
solitude.

When you look at the paintings, you get the feeling that “this picture was made only for me”. It is as if no one else can feel this 
visual impact. The tension between the pastel colors and the absurdity of the characters drags the viewer into an uncanny 
affection, and then the humor behind these cunning types is revealed. The artist’s humor here is critical and does not respect 
any taboo. In fact, it prevents us from forming of new taboos, giving us the strength to bear in the existential tragedy. Thus, it 
reminds us that the truth for humans, animals and nature can only be seen through imagination. Now, in this human comedy, 
it is up to us, like children who like to be scared, standing in front of these paintings to find the secret of what remains from 
humanity.

Cem Bölüktaş, April 2020



Evgenia Sarkissian’ın (Saré), ismini Balzac’ın ünlü roman serisi İnsanlık Komedyası’ndan alan sergisi, sanatçının 2015-2019 yılları 
arasında ürettiği tablolarından bir seçki sunuyor. Erivan doğumlu, Paris’te yaşayan ve üreten sanatçının Türkiye’deki ilk kişisel 
sergisi Galeri 77’de gerçekleşiyor. 

Saré’nin kendine özgü imgelem dünyasından gelen fantastik karakterleri, İnsanlık Komedyası’nın aktör ve aktrisleri, bizlerle 
iğneleyici bir diyaloğa girerken hangi dünyanın daha absürt olduğunu sorgulamamızı sağlar. Her biri farklı sahne kurgusuna 
sahip bu resimler sanki tek bir bütünün parçaları gibidir. Sanatçının seriler halinde çalışması duyumsal çeşitlilikte estetik bir birlik 
meydana getirir. Ahenkli bir pastel renk paletine sadık kalması resimlerin farklı kombinasyonlarla bir araya gelmesine ve başka 
hikâyeler anlatmasına olanak tanır.

Saré’nin yapıtları tarihselliği reddetmekle birlikte Rönesans ve Barok portre geleneğinin günümüze kadar uzanan tarihiyle 
ilişki içindedir. Akıl Çağı adı verilen dönemin gerçekçi veya konusunu yücelten portreleri yerine Saré’nin sanatsal dili ironik 
bir eleştirellik taşıması bakımından grotesk ve karnavalesk üsluba yakındır. Sanki bu tekli ya da grup portrelerinde François 
Rabelais’nin Gargantua ve Pantagruel’i gibi fantastik, mizah dolu ve absürt bir dünyanın rasyonel olmayan, akıl dışı kahkahası 
yankılanır. Halbuki bu deli gülüşü, aldatıcı görünüşlerden arındırılmamış insanlık dışı durumun, katlanmak zorunda kaldığımız 
insanlık hallerinin parodisi karşısındaki anlamsız tepkiden başka bir şey değildir. Böylece grotesk üslubun birtakım örneklerinden 
ayrılarak kendi tekilliğini vurgular. Yaşlı Pieter Brueghel’in savaş ve felaketleri tasvir eden grotesk gerçekçiliğinden, Guiseppe 
Arcimboldo’nun soyluları eğlendiren alegorilerinden farklı olarak insanın toplumla ve çevresiyle kurduğu karmaşık ilişkilerin 
yarattığı ruh halleridir karşımızdaki portreler. Hieronymus Bosch’un iblislerine, Francisco Goya’nın caprichos serisinin ürküntü 
veren karakterlerine benzemelerine rağmen bu tuhaf, anonim tipler ne iyi ne de kötüdürler. Sanki opera-komik ya da teatral 
bir performansa hazırlanmaktadırlar. Bize sevimli görünmek için eldiven, maske ve şapka gibi birtakım şatafatlı aksesuarlarla 
süslenmişlerdir. Nadire kabinelerinden çıkmış doğa mucizelerini andıran egzotik-fantastik hayvanlar onlara eşlik eder. Bize 
doğru poz verdiklerinde ya da kendi aralarında birtakım oyunlar oynadıklarında onlarla kurduğumuz ilişkiye göre bir taraftan 
toplumu yansıtma diğer taraftan bakanla özdeşleşme potansiyeli taşırlar. Karakterlerin soğuk, sinik ve küçümseyici bakışlarına 
sıcakkanlı ve komik tavırlarının eşlik etmesi izleyiciye gizemli bir yalnızlık hissi verir.

Saré’nin tablolarına baktığınızda “bu resim sadece benim için yapılmış” duygusuna kapılır ve bu görsel hazzı sanki sizden başkası 
tadamayacak gibi hissedersiniz. Pastel renkler ve karakterlerin absürtlüğü arasındaki tezatlık izleyiciyi tekinsiz bir duygulanıma 
sürüklerken bu hınzır tiplerin ardındaki mizah öğesi açığa çıkar. Buradaki mizah eleştireldir ve herhangi bir tabuya saygı duymaz. 
Üstelik yeni tabuların oluşmasını engelleyerek varoluş tragedyasında bizlere dayanma gücü verir. Böylece insanların, hayvanların 
ve doğanın gerçekliğinin hatta tüm gerçekliklerin üstündeki hakikatin imgelem yoluyla görülebildiğini hatırlatır. Artık bu insanlık 
komedyası karşısında tıpkı ürkütülmekten hoşlanan çocuklar gibi tablolara bakan bizlere insanlıktan geriye kalanın sırrını çözmek 
düşer.

Cem Bölüktaş, Nisan 2020







Evgenia SARÉ

Chez le photographe (At the Photographer) / Fotoğrafçıda, 2016
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya

92x100 cm



Evgenia SARÉ

Bataille (Battle) / Savaş, 2018
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya

65x100 cm



Evgenia SARÉ

Masques (Masks)
Maskeler
Oil on canvas
Tuval üzerine yağlıboya
116x89 cm
2016



Evgenia SARÉ

Duo
İkili
Oil on canvas
Tuval üzerine yağlıboya
100x81 cm
2019





Evgenia SARÉ

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

100x100 cm



Evgenia SARÉ

Bataille (Battle)
Savaş
Oil on canvas
Tuval üzerine yağlıboya
100x81 cm
2019



Evgenia SARÉ

Vendeur des masques (Seller of Masks) / Maske Satıcısı, 2016
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya

80x80 cm





Evgenia SARÉ

Choix (Choice) / Seçim, 2019
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya

46x50 cm



Evgenia SARÉ

Marécage (Swamp) / Bataklık, 2017
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya

80x80 cm



Evgenia SARÉ

Nourrice (Nurse) / Sütanne, 2019
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya

81x100 cm





Evgenia SARÉ

Ornithologue I
(Ornithologist I)
Ornitolog I
Oil on canvas
Tuval üzerine yağlıboya
150x50 cm
2019



Evgenia SARÉ

Ornithologue II
(Ornithologist II)
Ornitolog II
Oil on canvas
Tuval üzerine yağlıboya
150x50 cm
2019



Evgenia SARÉ

Duo (Duet)
Düet
Oil on canvas
Tuval üzerine yağlıboya
61x38 cm
2019



Evgenia SARÉ

Mutaka (Pillow)
Yastık
Oil on canvas
Tuval üzerine yağlıboya
60x50 cm
2018





Evgenia SARÉ

Nouvelle poupée 
(New Doll)
Yeni Bebek
Oil on canvas
Tuval üzerine yağlıboya
120x60 cm
2019



Evgenia SARÉ

Gardienne d’œufs 
(Guardian of Eggs)
Yumurtaların Koruyucusu
Oil on canvas
Tuval üzerine yağlıboya
120x60 cm
2016



Evgenia SARÉ

Photo de classe (Class Photo) / Sınıf Fotoğrafı, 2015
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya

81x100 cm



Evgenia SARÉ

Baiser (Kiss) / Öpücük, 2018
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya

65x80 cm





Evgenia SARÉ

Clown / Palyaço, 2018
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya

80x80 cm



Evgenia SARÉ

Mon chat (My Cat) 
Kedim
Oil on canvas
Tuval üzerine yağlıboya
115x40 cm
2019



Evgenia SARÉ

Déclaration d’amour (Declaration of Love) / İlan-ı Aşk, 2019
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya

100x100 cm



Evgenia SARÉ

Nuit (Night) / Gece, 2017
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya

46x55 cm





Evgenia SARÉ

Musique (Music) / Müzik, 2017
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya

42x46 cm



Evgenia SARÉ

Miracle / Mucize, 2019
Oil on canvas / Tuval üzerine yağlıboya

50x100 cm







Cem Bölüktaş: Could you tell us a little about yourself? What is your educational background? How did you end up in France?

Evgenia Saré: I was born in Yerevan, Armenia, then under USSR. It was the Brezhnev era and I don’t think I can describe that 
period as a particularly colorful one. My father was working as a diplomat, so we had the chance to travel a lot. We usually 
passed our summers in France. After graduating from the Academy of Fine Arts, Stage and Costume Design Department in 
Armenia, I worked in various theaters for a while as stage designer. I was invited to Paris in 1991 for an exhibition and I made the 
decision to live there. I’ve been here since then.

Bölüktaş: Did you start to paint in France?

Saré: No. I have always been painting. During my time at the Academy we were seriously educated in classical painting. When I 
was frequenting Paris, I had also taken free workshops in Académie de la Grande Chaumière. There I worked with live models 
and pattern design. Moreover, during that period Musée d’Orsay was under restoration, so the works of impressionist painters 
were temporarily being exhibited in Jeux de Paume Gallery. We used to go there to copy the works of impressionist artists, such 
as Cézanne in particular. I have also created engraving works but only my paintings will be exhibited in Galeri 77.

Bölüktaş: Aesthetically, your works are very intriguing and if I am not mistaken, you work in series. When I first saw your works in 
the gallery in Istanbul, I had noticed that you actually designate numbers in the back of each frame and you are very meticulous 
when it comes to naming your works. Do these numbers and names have a correlation of some sort?

Saré: It is true that I work in series but the numbers you had seen don’t mean anything in particular. Frankly, I designate 
numbers mainly for assortment. As for naming them, sometimes I do it afterwards and sometimes just for exhibiting them. But 
I think giving the paintings a title or naming them is a contradictory thing to do. I’d rather not name them at all, though it would 
be disrespectful to the audience and to some extent to the work itself. On the other hand, I think the name given to the painting 
should not direct the spectator in any way. Thus, I try my best not to spoil the multiple ways of perception implicated in the 
work. Because I think every painting has its proper narrative.

Bölüktaş: Could you tell us about your creation process?

Saré: My creation process is tedious. I always carry with me a notebook for designs or a sketchbook and I draw on them as 
occasion serves. Afterwards I apply a previously designated pattern on the canvas with oil paint, using the glaze technique. It 
is an arduous, time-consuming way of painting. You are not given the chance to rectify or improvise on the canvas. You have 
to think and carefully plan everything from the very beginning. After applying one layer you wait for it to dry out, then move on 
to other layers. All in all, I apply the work on canvas which I first commenced with patterns and sketches. It may take weeks to 
complete one painting.

Evgenia Saré’s conversation with Cem Bölüktaş
April 2020



Bölüktaş: It seems you have your own imaginary world. We see monotypical characters and their bizarre circumstances. How 
do you feed them, and with what?

Saré: What is being described in the painting, what they eat or drink I leave to the audience. If I told you what they were 
describing, it would take away any meaning from them. I expect the spectator to make their own judgement. I don’t like to 
talk about or explain in detail my own works. What you call as a painter is someone who became well-versed in relaying the 
language of the painting. Thus, the artist’s language is the language of the painting itself. I talk through my paintings and think 
that they are able to express themselves. We are each different and we all have different relationships with humans and the 
world of objects. I quite like being interpreted by different people with different points of view.

Bölüktaş: You said you worked in theaters as a stage designer. In some of your paintings the characters are fitted with masks 
and hats, seemingly miming. Do you think your past in theater has affected your paintings in any way?

Saré: There definitely is an influence of my previous theater and scene work in details such as accessories and costumes. I have 
to admit that these details amuse me. But my method of working is different than in the past. Staging a theater play is a team 
job. You work with lots of interesting and creative people, with directors, actors or costumiers among them. I had worked in over 
forty theater plays and motion pictures. It is an exciting world, yet also an exhausting one. In time, I decided that it would be 
better for me to work alone and ever since my transition to painting I have been doing so. Now, I have my own stage and I get 
to decide what the characters will wear or how they will act. I am my own director now. 

Bölüktaş: Let’s talk about your connection with art history. Your paintings seem to be heavily influenced by Renaissance and 
Baroque. We see that many who reviewed your body of work relate your style to artists such as Jérôme (Hieronymus) Bosch or 
Arcimboldo. In fact, in one of the catalogue texts mention that traces of modern art movements can be found in them, from 
Renaissance masters to Surrealism or even Pop-Art.

Saré: I acknowledge Renaissance and Baroque, but I see myself being closer to Medieval imaginary world. I think we can talk 
about how there is a world of carnival belonging to Medieval culture but encompassing Renaissance and Baroque, can we not? 
The people writing about me are free to form relations, of course, but honestly between Bosch and (Pieter, the Elder) Bruegel I 
find myself closer to latter. Because Bosch has something to say, a lecture to give and he wants to punish people, frighten them. 
I don’t aim to frighten people. Of course, we are talking about a magnificent, grand painter. It is impossible to not hold him in 
high esteem, but I must say that aesthetically, I am closer to Bruegel. (Here I pose the question “Which artists do you like?”) I 
don’t want to mention many names now. From the period we had talked about earlier, Cranach is an artist I like very much. From 
recent period, I might say that I admire Chagall and Picasso. Especially Chagall has a very pure world. Despite all those horrible 
times and all those traumas, I can see that he has a very soft language. He seems to have a side that wants to heal people. 
It is dilemma of the artist when they are creating. They must suppress the evil to relay what’s good and beautiful. This is the 
suffering that lies in the heart of all creative output. To return to your first question, I wouldn’t want to categorize my paintings 
as Renaissance or Baroque. I think art is a more of field that forms relationship with the spectator, instead of forming one with 
any historical period. Moreover, you can see that my paintings feature modern elements and affairs in regards to their meaning.



Cem Bölüktaş: Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ne eğitim aldınız? Fransa’ya nasıl geldiniz?

Evgenia Saré: Erivan’da Ermenistan’ın SSCB’ye bağlı olduğu bir dönemde doğdum. Brejnev zamanıydı ve açıkçası çok renkli 
bir dönem olduğunu söyleyemem. Babam diplomat olarak çalıştığından çok fazla geziyorduk. Yaz aylarını genelde Fransa’da 
geçiriyorduk. Ermenistan’da Güzel Sanatlar Akademisinde sahne ve kostüm tasarımı bölümünü bitirdikten sonra bir dönem 
çeşitli tiyatrolarda sahne tasarımlarıyla uğraştım. 1991’de bir sergi için Paris’e davet edildim ve daha sonra burada yaşamaya 
karar verdim. O günden beri buradayım.

Bölüktaş: Resme Fransa’da mı başladınız?

Saré: Hayır. Kendimi bildim bileli resim yaparım. Akademi’de geçirdiğim dönemde çok ciddi bir klasik resim eğitimi almıştık. Paris’e 
gidip geldiğim sıralarda Académie de la Grande Chaumière’de serbest atölyelere katılıyordum. Burada canlı model ve desen 
çalışmaları yaptım. Ayrıca o zamanlar Musée d’Orsay’da restorasyon çalışmaları vardı ve empresyonist ressamların tabloları 
geçici bir süre için Jeux de Paume Galeri’sinde sergileniyordu. Oraya gidip başta Cézanne olmak üzere empresyonistlerin 
kopyalarını yapıyorduk. Bir dönem gravür de çalıştım ama Galeri 77’deki sergimde sadece resimler olacak.

Bölüktaş: Estetik açıdan çok ilgi çekici işleriniz var ve sanıyorum seri halinde çalışıyorsunuz. İşlerinizi İstanbul’daki galeride ilk 
gördüğümde çerçevelerin arkalarını numaralandırdığınızı fark ettim ve isimlendirme konusunda çok titiz olduğunuzu öğrendim. 
Bu numaralar ve resimlerin isimleri arasında bir bağ mı var?

Saré: Evet seri halinde çalışıyorum ama gördüğünüz numaraların özel bir anlamı yok. Açıkçası tasnif etmek için numaralandırıyorum. 
İsimleri ise bazen sonradan bazen de sergilemek için koyuyorum. Fakat resme başlık atmanın ya da bir isim vermenin çelişkili 
bir durum olduğunu düşünüyorum. Bana kalsa isim bile koymazdım ama bu hem izleyiciye hem de bir nebze de olsa eserin 
kendisine saygısızlık olurdu. Diğer yandan resme verdiğiniz ismin izleyiciyi yönlendirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden 
yapıtın içerdiği çoklu anlamaları bozmamasına özen gösteriyorum. Çünkü her resmin kendine ait bir dili olduğunu düşünüyorum.

Bölüktaş: Yaratım sürecinizden biraz bahseder misiniz?

Saré: Yaratma süreci oldukça meşakkatli. Gün içinde yanımda sürekli bir desen ya da kroki defteri taşıyorum ve fırsat buldukça 
çiziyorum. Daha sonra belirlediğim bir deseni tuval üzerinde yağlı boya ile glacis (İngilizce glaze) tekniği kullanarak uyguluyorum. 
Bu oldukça zaman alan ve planlı çalışma gerektiren bir yöntem. Size geriye dönüp düzeltme ya da tuval üzerinde doğaçlama 
yapma lüksü vermiyor. Her şeyi en başından düşünmeniz, planlamanız gerekli. Bir kat tamamlandıktan sonra kurumasını 
bekliyorsunuz, sonra diğer katmanlara geçiyorsunuz. Sonuçta desen ve krokiyle başladığım çalışmayı tuval üzerine uyguluyorum. 
Bir resmi tamamlamam haftalar sürebiliyor.

Evgenia Saré’nin Cem Bölüktaş’la sohbeti
Nisan  2020



Bölüktaş: Kendinize ait bir hayal dünyanız var gibi. Tek tip karakterler ve bu karakterlerin tuhaf hallerini görüyoruz. Onları nasıl 
ve nelerle besliyorsunuz?

Saré: Tabloların ne anlattıklarını, karakterlerin ne yiyip içtiklerini izleyiciye bırakıyorum. Ben şimdi size ne anlattıklarını söylesem 
bir anlamı kalmaz. Bakanın kendine ait bir anlam ya da anlamlar çıkarmasını bekliyorum. Kendi yapıtlarımdan bahsetmeyi ya da 
açıklama yapmayı sevmiyorum. Ressam dediğimiz kişi resmin dilini aktarmada ustalaşmış sanatçıdır. Dolayısıyla sanatçının dili 
resmin dilidir. Ben resimlerimle konuşuyorum ve onların kendilerini anlattıklarını düşünüyorum. Hepimiz farklıyız ve hepimizin 
insanlarla, nesneler dünyasıyla kurduğu farklı ilişkiler var. Başka insanların başka bakış açılarıyla eserlerimi yorumlaması çok 
hoşuma gidiyor.

Bölüktaş: Tiyatrolarda sahne tasarımıyla uğraştığınızı söylediniz. Bazı resimlerinizdeki karakterler maske ve şapkalarıyla birtakım 
pandomim hareketleri yapıyorlar. Tiyatro geçmişinizin resimlerinizi etkilediğini düşünüyor musunuz?

Saré: Aksesuar ve kostüm gibi detaylarda tiyatro ve sahne çalışmalarımın etkisi olduğu kesin. Bu detayların beni eğlendirdiğini 
söylemeliyim. Fakat çalışma şeklim eskisine göre çok farklı. Tiyatro oyunu sahnelemek bir ekip işi. Yönetmen, oyuncular ve 
kostümcü gibi birçok enteresan ve yaratıcı insanla birlikte çalışıyorsunuz. Kırkın üstünde tiyatro oyunu ve sinema filmlerinde 
çalıştım. Heyecan verici ve bir o kadar da yorucu bir dünya. Zaman içinde yalnız çalışmak istedim ve resme geçtiğimden beri 
tek başıma üretiyorum. Artık kendime ait bir sahnem var ve karakterlerin nasıl giyineceklerine nasıl hareket edeceklerine kendim 
karar veriyorum. Artık kendimin yönetmeniyim.

Bölüktaş: Sanat tarihiyle kurduğunuz bağa gelelim. Resimlerinizde Rönesans ve Barok etkileri hâkim. Hakkınızda yazan yazarların 
Jérôme (Hieronymus) Bosch, Arcimboldo ve daha birçok sanatçının üslubuyla ilişki kurduklarını görüyoruz. Hatta bir katalog 
yazısında Rönesans ustalarından Sürrealizme hatta Pop-Art’a kadar modern akımların izlerinin rastlandığı yazılmış.

Saré: Rönesans ve Barok’u kabul ediyorum ama kendimi daha çok Orta Çağ hayal dünyasına yakın görüyorum. Rönesans ve 
Barok’u içine alan ve Orta Çağ kültürüne ait bir karnaval dünyasından bahsedebiliriz değil mi? Hakkımda yazanlar çeşitli ilişkiler 
kuruyorlar ama açıkçası Bosch ve (Yaşlı Pieter) Bruegel arasında kendimi daha çok ikincisine yakın buluyorum. Çünkü Bosch’un 
anlattığı bir mesele var; vermek istediği bir ders var ve insanları cezalandırmak, onları korkutmak istiyor. Benim insanları ürkütmek 
gibi bir derdim yok. Tabii ki inanılmaz etkileyici ve çok büyük bir ressamdan bahsediyoruz. Ona hayran olmamak mümkün değil 
fakat estetik açıdan Bruegel’e daha yakın olduğumu söyleyebilirim. (Peki hangi sanatçıları seviyorsunuz? diye ekliyorum) Şimdi 
çok fazla isim zikretmek istemem. Bahsettiğimiz dönemden Cranach çok beğendiğim bir sanatçı. Yakın dönemden ise özellikle 
Chagall ve Picasso’ya hayran olduğumu söyleyebilirim. Özellikle Chagall’in çok saf bir dünyası vardır. Yaşadığı korkunç dönemler 
ve travmalara rağmen çok yumuşak bir dili olduğunu görüyorum. Sanki insanları iyileştirmek isteyen bir yanı var gibi. Sanatçının 
üretirken yaşadığı bir çelişkidir bu. İyi ve güzel olanı aktarmak için kötülüğü sindirmesi gerekir. Tüm yaratıcı üretimlerin temelinde 
bu ıstırap yatar. İlk sorunuza dönecek olursak kendi resimlerimi Rönesans ya da Barok gibi sınıflandırmak istemem. Sanatın 
tarihsel dönemlerin ötesinde bakanla ilişki kuran bir alan olduğunu düşünüyorum. Ayrıca resimlerimde anlam açısından çağdaş 
öğelerin ve meselelerin barındırdığını görebilirsiniz.



Biography:
Born in 1959, Yerevan, Armenia
1976 Secondary diploma (baccalaureate) in humanities, 
Yerevan, Armenia
1982 State diploma (6 years of higher education) in scenography 
and theatre and cinema costume design, Yerevan, Armenia
1991 She moved to Paris, France where she lives and works 
recently
Since 2004 Member of the Taylor Foundation

Professional Experience:
1987-1991 Chief scenographer, National Youth Theatre of 
Yerevan, Armenia
1982-1987 Scenographer at the Stanislavsky National Drama 
Theatre of Yerevan, Armenia

The works are exhibited permanently in:
Galerie Bettina, Paris, France
Galerie 21, Toulouse-Balma, France
Galerie Am Roten Hof, Vienna, Austria
Muse Gallery, Columbus, Ohio, USA
Gallery ARTSPACE, Oakville, Canada
Galerie Edition 88, Luxembourg

Group & Personal Exhibitions:
2020 Human Comedy, Galeri 77, Istanbul, Turkey
2020 Comparaisons (Salon) Grand Palais, Paris, France
2020 Love is Love, Muse Gallery, Columbus, Ohio, USA
2019 Espace Christiane Peugeot, Paris, France (Personal)
2019 RDVd’Art. Espace Christiane Peugeot, Paris, France
2019 Salon Art’m Montmagny, France (Guest of honor)

2019 Sex in the City, Galerie 21, Toulouse, France
2019 Université Slave, Yerevan, Arménie (Personal)
2019 Galerie Sargis Muradyan, Yerevan, Armenia (Personal)
2019 Galerie Du Jansanet, Troyes, France
2019 La Scène 2019: CATHARSIS, Château de la Chaussée, 
France
2019 Galerie Bettina, Paris, France (Personal)
2019 Jardin Urbain, Orangerie du Senat, Jardin de Luxembourg, 
Paris, France
2019 Galerie Boris, Paris, France
2019 Puls’Art 2019, Le Mans, France
2019 Galerie Du Jansanet, Troyes, France (Personal)
2019 Exposition Trolls & Bestioles, Musée d’art fantastique, 
Brussels, Belgium
2019 19èmes Rencontres de Création Contemporaine, 
Association Passerelle d’Artistes, Martigues, France (Guest of 
honor)
2019 Comparaisons (Salon), Grand Palais, Paris, France
2019 Radical Fluidity. Grotesque in Art, The Museum of St. 
Petersburg Art (20th-21st centuries), Saint Petersburg, Russia
2019 Galerie 21, Toulouse-Balma, France (Personal)
2018 Galerie Da Vinci Art, Paris, France (Collective)
2018 Wiener Kunstmesse, Galerie am Roten Hof, Vienna, 
Austria
2018 Figuration Critique (Salon) Bastille Design Center, Paris, 
France
2018 52e SALON Quevilly Le Grande, France (Guest of honor)
2018 Art Globe Trotter Art, Meiringen, Switzerland (Collective)
2018 A Muse Gallery, Columbus, Ohio, USA (Personal)
2018 Intimes Transgressions, Espace Christiane Peugeot, 
Paris, France (In trio)
2018 L’humain dans tout ses états, Espace Christiane Peugeot, 
Paris, France (Collective)
2018 Biennale de Conches, France (Salon)
2018 I Dauni, Vieste, Italy (Salon)
2018 Gallery ARTSPACE Oakville, Canada (Personal)
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2017 Galerie Da Vinci Art, Paris, France (Personal)
2017 L’art de poupée (Искусство куклы), Gostiny Dvor, 
Moscow, Russia (Salon)
2017 RDV d’Art, Espace Christiane Peugeot, Paris, France 
(Salon)
2017 Four Seasons Art Fair Amsterdam, The Netherlands 
(Salon)
2017 Bergam Galerie, Amiens, France (Collective)
2017 Art Globe Trotter Art, Meiringen, Switzerland (Collective)
2017 Art Globe Trotter Art, Zurich, Switzerland (Collective)
2017 Vitkovsky Fine Art, San Francisco, USA (Collective)
2017 Figuration Critique (Salon) Bastille Design Center, Paris, 
France
2017 10ème Triennale Mondiale de l’Estampe à Chamalières 
(Grand prize), France (Collective)
2016 Poupée, Ancien musee de peimture, Grenoble, France 
(Collective)
2016 Galerie am Roten Hof, Vienna, Austria (Personal)
2016 MELKART Gallery, Paris, France (Personal)
2016 Hovhannes Tumanyan Puppet Theatre of Yerevan, 
Armenia (Personal)
2016 Un air de famille, I-GALLERY, Paris, France (Personal)
2016 ARTCITE, Fontenay-sous-Bois, France (Salon) (Prix du 
Salon Figuration Critique)
2015 Galerie Ane bleu, Marciac, France (Personal)
2015 Galerie Mouvances, Paris, France (Personal)
2015 Galerie Edition 88, Luxembourg (Personal)
2015 Hilton Columbus Downtown, Columbus, Ohio, USA 
(Personal)
2014 I-GALLERY, Paris, France (Collective)
2014 Communications History Museum, Kaunas, Lithuania 
(Personal)
2014 Kelme Area Musem, Kelme, Lithuania (Personal)
2014 Musée Lituanien du Théâtre, Musique et Cinéma, Vilnius, 
Lithuania (Personal)
2014 Université Slave, Yerevan, Armenia (Personal)
2014 Klaipėdos Galerija, Klaipada, Lithuania 
2013 Galerie Edition 88, Luxembourg (Personal)
2013 A Muse Gallery, Columbus, Ohio, USA (Personal)
2012 Galerie Mouvances, Paris, France (Personal)
2012 Galerie Edition 88, Luxembourg (Personal)
2012 Cultural Arts Center, Columbus, Ohio, USA (Personal)
2011 Galerie Vanaura, Versailles, France (Personal)
2010 Galerie Mouvances, Paris, France (Personal)
2010 Galerie Edition 88, Luxembourg (Personal)
2008 A Muse Gallery, Columbus, Ohio, USA (Personal)
2008 Pomegranate Gallery, New York, USA (Personal)
2008 Galerie Mouvances, Paris, France (Personal)
2008 Galerie Talbot, Paris, France (Personal)

2006 A Muse Gallery, Columbus, Ohio, USA (Personal)
2005 Galerie Mouvances, Paris, France (Personal)
2004 Cultural Arts Center, Columbus, Ohio, USA (Personal)
2004 Galerie Opus, Cleveland, Ohio, USA (Personal)
2004 Fondation Taylor, Paris, France (Personal)
2004 Artistically Bent, Columbus, Ohio, USA (Personal)
2003 Union des Artistes, Yerevan, Armenia (Personal) 
2003 Galerie Carmen Cassé, Paris, France (Personal)
2000 Galerie Graf, Heidelberg, Germany (Personal)
1999 Centre diamantaire “Lorenzi”, Paris, France (Personal)
1998 Conservatoire Municipal Francis Poulenc, Paris, France 
(Personal)
1996 Conservatoire Municipal Francis Poulenc, Paris, France 
(Personal)
1995 Visages, Maison Centrale des Artistes, Moscow, Russia 
(Personal)
1994 Les Monotypes’94, Galerie Les Cent, Paris, France 
(Personal)
1993 Par suite d’encombrement, Galerie Les Cent, Paris, 
France (Personal)
1992 Mémoires, Galerie Les Cent, Paris, France (Personal)
1988 Théâtre Expérimental, Yerevan, Arménie / Union des 
Artistes du Théâtre, Gdansk, Poland (Personal)
1987 Union des Artistes, Yerevan, Armenia (Personal)
1987 Union des Artistes, Bydgoszcz, Poland (Personal)
1984 Union des Artistes du Théâtre, Yerevan, Armenia 
(Personal)

Born in 1959 in Yerevan, Armenia, 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



Biyografi:
1959 yılında Erivan, Ermenistan’da doğdu.
1976’da Erivan, Ermenistan’da Beşerî Bilimler Fakültesinden 
mezun oldu.
1982 yılında Erivan’da 6 yıllık yükseköğrenimini tamamlayarak 
Skenografi, Tiyatro ve Sinema Kostüm tasarımı Bölümünden 
diploma almaya hak kazandı.
1991 yılında halen yaşadığı ve çalışmalarını yürüttüğü Paris, 
Fransa’ya taşındı.
2004 yılından beri “The Taylor Foundation” üyesidir.

Mesleki Deneyimler:
1987-1991 Baş Skenograf, Erivan Ulusal Gençlik Tiyatrosu, 
Ermenistan
1982-1987 Skenograf, Erivan Stanislavsky Ulusal Drama 
Tiyatrosu, Ermenistan

Sürekli Olarak Sergilenen İşleri:
Galerie Bettina, Paris, Fransa
Galerie 21, Balma – Toulouse, Fransa
Galerie Am Roten Hof, Viyana, Avusturya
Muse Gallery, Columbus, Ohio, ABD
Gallery ARTSPACE, Oakville, Kanada
Galerie Edition 88, Lüksemburg

Karma & Kişisel Sergileri:
2020 İnsanlık Komedyası, Galeri 77, İstanbul, Türkiye
2020 Mukayeseler (Salon), Grand Palais, Paris, Fransa
2020 Aşk Aşktır, Muse Gallery, Columbus, Ohio, ABD
2019 Espace Christiane Peugeot, Paris, Fransa (Kişisel)
2019 RDVd’Art. Espace Christiane Peugeot, Paris, Fransa
2019 Salon Art’m Montmagny, Fransa (Onur Konuğu)
2019 Sex in the City, Galerie 21, Toulouse, Fransa
2019 Slavyan Üniversite, Erivan, Ermenistan (Kişisel)
2019 Galeri Sargis Muradyan, Erivan, Ermenistan (Kişisel)
2019 Galerie Du Jansanet, Troyes, Fransa
2019 La Scène 2019: CATHARSIS, Château de la Chaussée, 
Fransa
2019 Galeri Bettina, Paris, Fransa (Kişisel)

2019 Jardin Urbain, Orangerie du Senat, Lüksemburg Bahçesi, 
Paris, Fransa
2019 Galeri Boris, Paris, Fransa
2019 Puls’Art 2019, Le Mans, Fransa
2019 Galeri Du Jansanet, Troyes, Fransa (Kişisel)
2019 Exposition Trolls & Bestioles, Musée d’art fantastique, 
Brüksel, Belçika
2019 19èmes Rencontres de Création Contemporaine, 
Association Passerelle d’Artistes, Martigues, France (Onur 
Konuğu)
2019 Mukayeseler (Salon), Grand Palais, Paris, Fransa
2019 Radical Fluidity. Grotesque in Art, St. Petersburg Sanat 
Müzesi (20 ve 21. Yüzyıllar), Saint Petersburg, Rusya
2019 Galeri 21, Toulouse-Balma, Fransa (Kişisel)
2018 Galeri Da Vinci Art, Paris, Fransa (Karma)
2018 Wiener Kunstmesse, Galerie am Roten Hof, Viyana, 
Avusturya
2018 Figuration Critique (Salon) Bastille Tasarım Merkezi, 
Paris, Fransa
2018 52e SALON Quevilly Le Grande, Fransa (Onur Konuğu)
2018 Art Globe Trotter Art, Meiringen, İsviçre (Karma)
2018 A Muse Gallery, Columbus, Ohio, ABD (Kişisel)
2018 Samimi İhlaller, Espace Christiane Peugeot, Paris, Fransa 
(Üçlü Sergi)
2018 L’humain dans tout ses états, Espace Christiane Peugeot, 
Paris, Fransa (Karma)
2018 Conches Bienali, Fransa (Salon)
2018 I Dauni, Vieste, İtalya (Salon)
2018 Galeri ARTSPACE, Oakville, Kanada (Kişisel)
2017 Galeri Da Vinci Art, Paris, Fransa (Kişisel)
2017 L’art de poupée (Искусство куклы), Gostiny Dvor, 
Moskova, Rusya (Salon)
2017 RDV d’Art, Espace Christiane Peugeot, Paris, Fransa 
(Salon)
2017 Four Seasons Sanat Fuarı, Amsterdam, Hollanda (Salon)
2017 Galeri Bergam, Amiens, Fransa (Karma)
2017 Art Globe Trotter Art, Meiringen, İsviçre (Karma)
2017 Art Globe Trotter Art, Zürih, İsviçre (Karma)
2017 Vitkovsky Fine Art, San Fransisco, ABD (Karma)
2017 Figuration Critique (Salon) Bastille Tasarım Merkezi, 
Paris, Fransa
2017 10ème Triennale Mondiale de l’Estampe à Chamalières 
(Büyük Ödül), Fransa (Karma)
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2016 Poupée, Ancien musee de peinture, Grenoble, Fransa 
(Karma)
2016 Galerie am Roten Hof, Viyana, Avusturya (Kişisel)
2016 Galeri MELKART, Paris, Fransa (Kişisel)
2016 Hovhannes Tumanyan Erivan Kukla Müzesi, Ermenistan 
(Kişisel)
2016 Un air de famille, I-GALLERY, Paris, Fransa (Kişisel)
2016 ARTCITE, Fontenay-sous-Bois, Fransa (Salon) (Tasvir 
Salon Ödülü)
2015 Galeri Ane bleu, Marciac, Fransa (Kişisel)
2015 Galeri Mouvances, Paris, Fransa (Kişisel)
2015 Galeri Edition 88, Lüksemburg (Kişisel)
2015 Hilton Columbus Downtown, Columbus, Ohio, ABD 
(Kişisel)
2014 I-GALLERY, Paris, Fransa (Karma)
2014 İletişim Tarihi Müzesi, Kaunas, Litvanya (Kişisel)
2014 Kelme Bölge Müzesi, Kelme, Litvanya (Kişisel)
2014 Litvanya Tiyatro, Müzik ve Sinema Müzesi, Vilnius, 
Litvanya (Kişisel)
2014 Slavyan Üniversite, Erivan, Ermenistan (Kişisel)
2014 Galeri Klaipėda, Klaipėda, Litvanya 
2013 Galeri Edition 88, Lüksemburg (Kişisel)
2013 A Muse Gallery, Columbus, Ohio, ABD (Kişisel)
2012 Galeri Mouvances, Paris, Fransa (Kişisel)
2012 Galeri Edition 88, Lüksemburg (Kişisel)
2012 Kültürel Sanatlar Merkezi, Columbus, Ohio, ABD (Kişisel)
2011 Galeri Vanaura, Versay, Fransa (Kişisel)
2010 Galeri Mouvances, Paris, Fransa (Kişisel)
2010 Galeri Edition 88, Lüksemburg (Kişisel)
2008 A Muse Gallery, Columbus, Ohio, ABD (Kişisel)
2008 Galeri Pomegranate, New York, ABD (Kişisel)
2008 Galeri Mouvances, Paris, Fransa (Kişisel)
2008 Galeri Talbot, Paris, Fransa (Kişisel)
2006 A Muse Gallery, Columbus, Ohio, ABD (Kişisel)
2005 Galeri Mouvances, Paris, Fransa (Kişisel)
2004 Kültürel Sanatlar Merkezi, Columbus, Ohio, ABD (Kişisel)
2004 Galeri Opus, Cleveland, Ohio, ABD (Kişisel)
2004 Taylor Vakfı, Paris, Fransa (Kişisel)
2004 Artistically Bent, Columbus, Ohio, ABD (Kişisel)
2003 Sanatçılar Birliği, Erivan, Ermenistan (Kişisel) 
2003 Galeri Carmen Cassé, Paris, Fransa (Kişisel)

2000 Galeri Graf, Heidelberg, Almanya (Kişisel)
1999 Centre diamantaire “Lorenzi”, Paris, Fransa (Kişisel)
1998 Francis Poulenc Şehir Konservatuarı, Paris, Fransa 
(Kişisel)
1996 Francis Poulenc Şehir Konservatuarı, Paris, Fransa 
(Kişisel)
1995 Yüzler, Merkezi Sanatçılar Evi, Moskova, Rusya (Kişisel)
1994 Monotipler’94, Galeri Les Cent, Paris, Fransa (Kişisel)
1993 Sıkışıklık Nedeniyle, Galeri Les Cent, Paris, Fransa (Kişisel)
1992 Hatıralar, Galeri Les Cent, Paris, Fransa (Kişisel)
1988 Théâtre Expérimental, Erivan, Ermenistan / Tiyatro 
Sanatçıları Birliği, Gdańsk, Polonya (Kişisel)
1987 Sanatçılar Birliği, Erivan, Ermenistan (Kişisel)
1987 Sanatçılar Birliği, Bydgoszcz, Polonya (Kişisel)
1984 Tiyatro Sanatçıları Birliği, Erivan, Ermenistan (Kişisel)

1959 yılında Erivan, Ermenistan’da doğmuştur. Memleketinde 
bulunan Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun 
olmuştur. Kırktan fazla tiyatro ve dört sinema filminde yer 
aldığı set tasarımcılığı mesleğinin yanında, karakterlerine 
hayat vermek için seramikten bronz heykellere, gravürden 
monotipe uzanan birçok tekniği araştırdı. 1991 yılında Paris’e 
taşınmasından itibaren kendisini neredeyse tamamen 
yağlıboya resimlere adamıştır. 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
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