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1Imitating or copying something.
Regarding art, painters or poets execute
their art by imitation. While acting, an
actor imitates the individual’s actions. As
well as when painting a horse, artists will
have to create a similar image to a living
horse in nature. It is the approach based
on Plato’s “idea” concept.

At a Short Glance

Kısa Bir Tur

Before examining Artsrun Apresyan’s art, it is our objective to
have a short glance to the art historical process. Within the
context of the term mimesis 1 (imitation of nature), coined by
the Ancient Greek thinkers, the developments in iconographical
technique and the conception “representation of nature”
foregrounded the basis of art. Ongoing technical developments
were of key importance in depicting nature perfectly. On the
other hand, artists owed much to nature, which was their very
own instructor. Renaissance was the time when the concept of
representation which was brought by the ancient philosophers
and practiced by the artist, was examined systematically in
a scientific extent. From mathematical extent to the artistic
style, the developments brought by masters such as Masaccio,
Uccello, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci improved the
art of painting to gain a closer representation to the external
reality. Thereby, Renaissance artists were successful in depicting
three-dimensional worlds by creating exciting compositions on
canvas and walls. Today, the Renaissance influence on history
can be seen in various art books in detail.

Artsrun Apresyan’ın sanatını incelemeye başlamadan önce sanat tarihsel
bir süreç üzerine kısaca eğilmek niyetindeyiz. Söz edeceğimiz sürecin
başlangıcı olan Antik Yunan döneminde, düşünürlerin ortaya çıkarttığı
mimesis1 (doğayı taklit etme) kavramı bağlamında resmetme tekniğindeki
ilerlemeler ve “doğanın temsili” anlayışı sanatın temelini oluşturuyordu.
Teknik gelişmeler doğayı en doğru şekilde resmedebilmenin anahtarıydı.
Doğa ise sanatçıların birçok şeyi borçlu oldukları öğretmendi. Yunan
düşünürlerin ortaya çıkarttığı, sanatçılarının ise peşinden gittikleri bu temsil
anlayışı Rönesans’ta sistematik şekilde incelenmiş ve dönemin metotları
ile bilimselleştirilmişti. Bu dönemde Masaccio, Uccello, Piero della
Francesca, Leonardo da Vinci ve birçok ustanın geliştirdiği tekniklerde
perspektifin matematiksel keşfinden, sert çizgilerin yumuşak ton geçişleri
ile daha gerçekçi hale getirilmesine kadar resim sanatını dış gerçeğe
yaklaştıran ilerlemeler kaydedilmişti. Böylece Rönesans sanatçıları iki
boyutlu olan tuval, duvar vb. ortamlar üzerinde görsel bir yanılsama ile
üç boyutlu dünyanın temsilini yaratabiliyorlardı. Dış dünyadaki gerçekliği
doğrudan kopyalayabilmek bir yana onu tuval üzerinde kontrol altına
alarak heyecan verici kompozisyonlar üretebiliyorlardı. Tarihin bu dönemini
ve etkilerini birçok sanat tarihi kitabında detaylı şekilde görebiliriz.

With the influence of Renaissance artists, various new movements
emerged. Every new movement developed a different expression
style which indeed shared the same artistic language. Coming
to the end of the 19th century, however, new visual discoveries
was sought. In this respect, the artistic narrative, constructed
by depiction technique was more important than the narrative
technique. While such a tendency would have numerous reasons,
the most important reasons could be seen as the invention of
photography, the didactic pressure of the art academies on the
artists. Finally, seeing naturalist depiction as ordinary was also
a reason.
A young group of artists, named as Impressionists eventually
made the breakthrough. Eventually, the naturalist depiction
technique left its place to impressionism. After such a stylistic

Geçen zaman ile Rönesans ustalarının oluşturdukları temel üzerine birçok
yeni akım inşa edilmiş ve her yeni akım benzer bir resimsel dil ile farklı
anlatım şekilleri ortaya koymuştur. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise
bilindiği üzere resim sanatında yeni görsel keşiflere yönelim başlamıştı. Bu
noktada anlatım şeklinden çok betimleme tekniği ile oluşturulan resimsel
dilin değişimi amaçlanmıştır. Böylesi bir yönelimin birçok sebebi olsa da,
birkaç önemli faktörden biri fotoğrafın icadı, diğeri sanat akademilerinin
sanatçı ve sanat ortamı üzerindeki didaktik baskısı, son olarak ise bazı
kesimlerin Rönesans’tan o güne devam eden natüralist betimleme dilini
artık heyecan yaratamayacak kadar alışılageldik görülmeye başlamasıdır.
Kırılma, İzlenimciler olarak anılacak bir grup genç ressam tarafından
gerçekleştirilmişti ve o güne kadar birçok ustanın geliştirip olgunlaştırdığı
natüralist betimleme tekniği terk edilmiş, böylece İzlenimcilerin o bilindik
stilizasyonu ortaya çıkartılmıştı. Bu üslupsal kırılmanın ardından sanattaki
modernist gruplar doğaya en yakın betimlemenin değil, kalıplardan

1Taklit yada kopyalama. Sanat ile
ilgili olarak ressamların ya da şairlerin
konularını taklit ederek ya da kopyalama
yolu ile ortaya koymaları ile ilgilidir.
Trajedideki bir aktörün, bireylerin
aksiyonlarını taklit ederek sunduğu gibi
resimde de bir atı resmetmek ancak
doğada olan herhangi bir ata benzer bir
imge yaratmak ile mevcut olabilecektir.
Özünde Platon’un idea kavramına
dayanan yaklaşımdır.
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break-through, the modernist groups did not seek the closest
imitation of nature anymore. Instead, they sought brand-new
visual discoveries and developed techniques that were all freed
from the boundaries.
The way the Impressionists opened a brand new way to the
hundred years of painting tradition, some of the 20th-century
artists and art critiques found new aspects in Modernism as
well. Those ideas were not primarily related to Naturalist or
Modernist styles. The focus was on the artist. In Modernist
terms, the artist was not obliged to give pleasure. In other words,
critiques claimed that aesthetic pleasure could be given by any
ordinary designer. In this respect, the significance of the idea
was supported while details such as technique and style were
disregarded. Surely, there were opposing ones. They were the
ones who thought situating artist concept only to the one who
produces the idea and present it “any other way” would turn art
to something corrupted, therefore it was dangerous.

P a i n t i n g ’s N a r r a t i v e a n d A p re s y a n ’s a u t h e n t i c
Iconography
Considering all the process, we can briefly say that today’s art
world is contradictive and multi-layered as it has never been
before. In this respect, while we can examine the whole process
and its effects on Artsrun Apresyan’s art, we can also consider
the position of his art in today’s art world.
At an early glance to Apresyan’s artistic expression, we can see
that his style is distinguished in today’s figurative art. Apresyan’s
use of bright colors, graceful lines and neatness create an
authentic and fairy-tale naturalism. The use of bright colors,
graceful lines and neatness create an authentic and fairy-tale
naturalism. Considering his authenticity, there are some aspects
that we should focus on. His use of light, for instance, is highly
notable. The light on the figures represents such a perspective
that, one cannot technically call it naturalist, yet it still does not
have a bothering artificiality. The clarity revealed by the light
is surely at its best to create a bright and epic atmosphere.
Another contributing aspect, in particular, is the details he uses
in the neat and soft context he constructs.

2A technique which provides creating

textures by graving the thick paint layer.

Undoubtedly, it can be said that Artsrun Apresyan’s fine work
of motifs, the contrast of light and shadows on the curls of the
costumes reveals his following of the Renaissance masters. For
instance, the costumes motifs of the figures in “With Best Friend”
or “In White Gloves” is almost Apresyan’s tribute to Holbein’s floral
motifs. On the other hand, the elaborate treatment of impasto 2

sıyrılmış yepyeni görsel keşiflerin peşine düşmüşler ve çok sayıda yeni
betimleme dili geliştirmişlerdir.
Sanat tarihsel bu süreçte İzlenimcilerin yüzlerce yıllık resim geleneğinin
yanına yepyeni bir yol açtığı gibi 20. yüzyılda bu günün çağdaş sanatını
etkileyen bazı sanatçılar ve eleştirmelerin fikirleri de modernist akımların
yanına yepyeni bir yol açmıştır. Bu fikirler resim sanatının natüralist ya da
modernist üslupların herhangi biri ile resmedilmesinden çok sanatçının
estetik haz vermekle yükümlü biri olmadığını savunuyordu. Öyle ki
estetik haz herhangi bir tasarımcı tarafından da verilebilirdi. Bu eksende,
fikrin önem ve önceliği savunuluyor, teknik, üslup veya betimleme dili
gibi resimsel detaylar önemsenmiyor ya da yok sayılıyordu. Elbette bu
yaklaşıma karşı duranlar da vardı. Onlar, sanatçılık kavramının sadece
fikir üretip “herhangi bir şekilde” sunulması kalıbına sokulmasının
oldukça kolay suiistimal edilebilir dolayısıyla da sanat ortamı için tehlikeli
bir yaklaşım oluşturduğu görüşündeydiler.

Resim Dili ve Apresyan’ın Özgün İkonografisi
Kısaca ele aldığımız sanat tarihsel sürecin sonunda, bugün geldiğimiz
sanat ortamı hiç olmadığı kadar çok sesli ve aynı zamanda eylemdeki
tezahürlerinde tartışmalıdır. Bu noktada hem Artsrun Apresyan’ın sanatı
üzerinde tüm bu sürecin nasıl etkiler bıraktığına bakarken diğer yandan
onun sanatının günümüzdeki konumunu düşünebiliriz.
İlk olarak onun resimsel diline baktığımızda, fırçasının günümüz figüratif
sanatı içinde dikkat çekici bazı farklılıklara sahip olduğu görülmektedir
Aslında bu farklılıklar genel olarak yapıtlarına baktığımızda gözümüze
çarpan ilk unsurlardan oluşmaktadır. Paletinde sıkça bulundurduğu iç
açıcı renkleri, zarafet dolu çizgileri ve detaycılığı ona özgün, masalsı bir
natüralizmi ortaya çıkartmıştır. Özgünlüğü ile ilgili olarak bazı etmenlerin
rolünden söz etmekte fayda var. Örneğin ışığı kullanış şekli dikkate
değerdir. Işık, hem ortam hem de figürler üzerine öyle bir düşer ki, teknik
kullanımı açısından ne natüralisttir ne de rahatsız edici bir yapaylığa
sahiptir. Işığının açığa çıkarttığı netliğin hissi, masalsı bir dünyanın aydınlık,
iç açıcı ortamını yaratabilmek için kuşkusuz tam kararındadır. Bu durumu
destekleyip özelleştiren diğer bir resimsel özelik ise, sade ve yumuşak
hatların oluşturduğu dünyasında gözü yormayan ustaca detaycılığıdır.
Eserlerinde detaycılığın kendini gösterdiği örneklere bakıldığında
kostümlerdeki motiflerin ince işçiliğinden, kumaş kıvrımlarında görülen
gölge ışık karşıtlığına kadar Rönesans ustalarının yolunda gittiği görülür.
Motifler ile ilgili olarak “With Best Friend” veya “In White Gloves” başlıklı
eserlerdeki figürlerin kostüm motifleri doğrudan Holbein’ın geçmeli
floral motiflerine saygı duruşu niteliğindedir. Diğer tarafta ise “Aerostat”
başlıklı eserindeki balonun ahşap gövdesinde veya “Early Spring” başlıklı
eserinde kadın figürünün boynunda ve şapkasında bulunan, titizlikle
işlenmiş impasto2 tekniği kendi masalcı betimleme dili ile pekiştirdiği
Rönesans natüralizmine optik bir nesnellik katar.

2Kalın boya tabakası üzerinde, kazıma

vb. teknikler ile oluşturulan doku.
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technique on the balloon’s wooden carcass in “Aerostat” and
female figure’s neck and hat in “Early Spring” brings a dreamy
depiction style that is firmed with the Renaissance naturalism by
adding optical objectivity.
Depicted in perfect harmony, Apresyan’s figures deliberately
vary in length and proportion. In this respect, the adoption
of Manierism 3 movement influenced by masters such as
Parmigianino, Bronzino, Pontormo during the high Renaissance
can be traced. It is known that the stylistic harmony of
the Renaissance works gained imaginative aspect through
Manierism. Considering Apresyan’s style, we can say that
while the Manierist approach intensifies the dreamy sense in
Apresyan’s works, it also supports the surrealist narrative in
structuralist and conceptual aspect.

3As a painting style, it stretches or

shortens the anatomical ratios while it
does not spoil the ecstatic ratios.
4Though many cultures have various

flying horse images we are not able
to refer them all in this context. Yet
an important example from Greek
mythology will be useful. Sneak headed
Medusa refers to woman’s wisdom in
ancient times. Pegasus, created from
Medusa’s blood, is strongly connected in
conceptual way through the flying horse
symbolism in Apresyan’s “Moon Light”
titled painting.

Considering Apresyan’s style in general, we can examine his
visual story-telling, in other words, his iconography in a number
of selected works. Undoubtedly, Apresyan’s works adopt a vague
narrative. If we have a look at “Moon Light”, we see a flying
horse on an indigo-blue sky at the center of the painting. The
horse is accompanied by a woman and a flying cock depicted
just behind them. By situating the flying horse at the center of
the work, Apresyan surely aims to empower its position. For this
reason, first of all, we should examine what the horse represents.
Winged or not, flying horse figure has become a symbol of the
spiritual journey in various cultures. 4 The journey has a long
list of routes containing the moon and the world beyond. It is
believed that the ones coming back from this journey gains
divine wisdom. Looking at the female figure, on the other hand,
we can see that her naked body is covered only with a little
piece that will fly away soon. Thus, the female figure’s almost
nude depiction, her hair’s being loose can refer to freedom from
the worldly constructions. The horse figure also is free from any
ornaments except for a piece of a bridle and its long thread in its
mouth. Paying attention to the tightness of the thread, we can
understand that it is not there to control the horse. It can only be
there to help a smaller creature in size. The female figure directs
the symbol of the spiritual journey, the horse to the rooster.
Here, we cannot deny the fact that the cock is depicted as a
symbol. Ever since Ancient Rome, the cock has been the symbol
of patriarchal power. Woman’s presenting the horse’s guidance
to the male represents both genders journey to the beyond of the
world together. This is only one example that Apresyan creates
on male and female unification in his works. Particularly the
exhibition “As a Whole” which contributed to the presentation
of this catalog contains many details about Apresyan’s view on

Onun zarafet ve uyum içinde resmettiği figürlerinde zaman zaman oran
ve ölçünün bilinçli olarak değiştirildiğini görüyoruz. Bu alanlarda
Yüksek Rönesans sonlarında İtalya’da ortaya çıkmış, Parmigianino,
Bronzino yada Pontormo gibi ustalar ile hatırlanan Maniyerizm etkisinin
devşirildiği gözükmektedir. Rönesans dönemi eserlerin uyumlu biçimselliği
Maniyerizm3 ile düş gücü güdümlü hale geldiği bilinmektedir. Apresyan
ise buraya kadar incelediğimiz resimsel diline Maniyerizim etkisini katarak,
eserlerindeki masalsı hissi güçlendirdiği gibi Maniyerist yaklaşımın
biçimsel/kavramsal düzlemde de yapıtlarındaki sürreal anlatımını
destekler haldedir.
Onun resimsel dilini analiz ettikten sonra birkaç örnek üzerinden hikâye
anlatım şeklini, yani ikonografisini inceleyebiliriz. Apresyan’ın yapıtlarında
hiç kuşkusuz üzeri kapalı bir anlatım şekli var. Örneğin “Moon Light”
başlıklı eserine baktığımızda eserin merkezinde çivit mavisi gökyüzünde
uçan bir at, ona eşlik eden bir kadın ve hemen arkalarında uçmakta olan
bir horoz görürüz. Apresyan, uçan atı çarpıcı biçimde eserin merkezine
koyarak elbette onun konumunu güçlendirmek istemiştir. Bu yüzden ilk
önce eserin merkezindeki bu atın neyi temsil ettiğine bakmakta fayda var.
Kanatlı ya da kanatsız uçan at motifi birçok kültürde ruhsal yolculuğun
sembolü olarak kullanılmıştır.4 Gidilen yerler arasında Ay’dan öte
dünyaya kadar uzanan geniş bir liste vardır. Bu inanca göre yolculuktan
dönen kişi ya da kişilerin ise ilahi bir bilgelik kazandığı söylenir. Kadına
bakıldığında onun çıplak bedeninin sadece küçük bir kumaş parçası
ile örtüldüğünü, o parçanın ise az sonra gökyüzünde yalnız başına
süzüleceği görülmektedir. Özetle kadının neredeyse tamamen nü olarak
resmedilmesi, saçlarının açık bırakılmasında olduğu gibi bazı dünyasal
kalıplardan kurtulup özgürleşmiş olması ile bağdaştırılabilir. At ise benzer
durumdadır, neredeyse hiçbir aksesuarı yoktur, sadece ağzında dizginin
bir parçası ve o parçadan uzanan ipince bir tel vardır. İpin inceliğine
bakacak olursak bunun atı dizginlemek için olduğu düşünülemez;
ancak onu takip edecek küçük bir canlının işini kolaylaştırmak için orada
mevcut olduğu gözükmektedir. Kadın bu ipi, yani ruhsal yolculuğun
rehberi olan atın rehberliğini kendisini takip eden horoza uzatmaktadır.
Horozda elbette sembolik bir gönderme olarak karşımızdadır. Horoz
sembolizmi Antik Roma’dan bu yana eril gücün hırçın sembolü olmuştur.
Kadının atın rehberliğini erkek cinsiyetine sunması ile iki cinsiyetin bu
dünyadaki beraber yolculuğu öte dünyanın kapısını aralamaktadır. Bu
eserdeki ruhsal yolculukta kadın cinsiyetinin erkeğe el uzatması durumu
Apresyan’ın kadın erkek ilişkisi üzerine kurduğu birçok eserinden sadece
birdir. Özellikle kataloğun basımına vesile olan “Bir Bütün” başlıklı sergide
Artsrun’un yarattığı dünya ile kadın ve erkeğin yaratılış planı arasındaki
bazı paralellikler ve iki cinsiyetin birbirlerinin tamamlayıcıları olduğunu
hatırlatan birçok ikonografik ayrıntı mevcuttur.
Sanatçının örtülü anlatım şeklini görebilmek için bir diğer örnek olarak
“The Last Three” başlıklı eserine bakılabilir. Biraz geride de söz edildiği
gibi Antik Roma’dan bu yana eril gücün hırçın sembolü olan horoz
motifi, dik ve kendinden emin duran bir kadının zarifçe şekil almış sağ eli

3Üslupsal olarak, anatomideki standart

vücut orantılarını, estetiği sağlayan
oranları bozmayacak şekilde normalin
dışına çıkartarak uzatmak ya da kısaltmak
üzerine özellik göstermiş bir akım.
4Birçok farklı kültürde yer alan çok

sayıdaki uçan atlara burada yer
veremesek de Yunan mitolojisinden bir
örnek vermek faydalı olacaktır. Antik
dünyada, yılanbaşlı Medusa’nın kadın
bilgeliğinin sembolü olarak da kullanıldığını
hatırlayıp, onun kanından yaratılmış olan
Pegasus’un, uçan at sembolizminde
Apresyan’ın “Moon Light” eseri ile
kavramsal olarak güçlü bir bağ içindedir.
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gender roles and how both genders complete each other.
If we have a look at his mildly foregrounded iconographies,
we can observe how his works are rich in interpretation by
containing various stories. Considering today’s world, his works,
especially the iconographies predominated with the women’s
position in the society are remarkable. With their noble postures,
Artsrun’s female figures carry prominence with their presence in
his compositions. Besides, they also refer to various meanings
through symbolic references. For example, being the fierce
symbol of the male power since the Ancient Rome, the cock
motif is represented as overtaken by the gracefully shaped right
hand of a woman standing upright and confident, and gently
grasping the cock by his left hand and body, referring to a
sincere alliance. By such an exposition, Apresyan both grants
the patriarchal power to woman through the cock figure and he
refers to the contrast between the representation of power in
male and female perspectives. Without arms, wars, blood; in
control, harmony and grace…

üzerine uysalca tünemiştir. Kadının sol eli ile onu gövdesinden nazikçe
kavraması, horozu dostça kontrolü altında tutması üzerinden samimi
bir paktı işaret etmektedir. Bu anlatım, diğer aşamada hem ataerkil
toplumlarda horoz sembolü ile erkeğe atfedilen söz konusu gücü
kadının kontrolü altına vermiş, hem de gücün/erkin hepimizin bildiği
hali ile yani erkek elindeki temsiliyle kadın elindeki temsili arasındaki
büyük farka gönderme yapmıştır. Silahsız, savaşsız, kan dökülmeden;
kontrol, uyum ve zarafet ile…
Bu kısa ikonografik çözümlemeler eserlerin üzeri kapalı anlatım
şekillerine ışık tutmak amacıyla yazıldı. Fakat daha önemli bir şeyi
hatırlatmak gerekirse o da sanatçının özgün ikonografisinin farklı
okumalara da olanak tanıyan esnek esnek yapısıdır. Yani eserleri
deneyimleyen kişi için anlatımdaki özelliklerin zamanla farklı açılımlara
dönüşerek farklı hikâyelerin ortaya çıkabileceği açık yapıda olmaları,
ikonografik zenginliğin diğer tarafıdır. Bu noktada Apresyan’ın
eserlerine bakıp resmediliş tekniğindeki incelik ve ustalıktan söz
edenlere “asıl zamanı kurgu alıyor” demesine şaşmamak lazım.

Hepsi Bir Bütün
As a Whole
The art historical process that touched upon previously, surely
had reasons to find multiple ways. However, there remained
many artists supporting to produce the idea by ignoring the rest
after modernism. Well, would not there be a way to gather them
all together? In other words, an approach which both celebrates
the idea’s importance and the representation of the artist’s
approach a whole?

Metnimizin başında ele aldığımız sanat tarihsel süreçteki yol ayrımları
elbette kendi içinde tutarlı ve ayrılığı gerekli kılan nedenlere sahipti.
Fakat modernizm sonrası resim sanatında fikri ön plana çıkartma
eğilimi arkasında konumlanarak, fikir dışında kalan birçok şeyi yok
sayarak eser üretmiş sayısız ressam veya “sanatçı” mevcut olmuştur.
Peki ama tüm bu yaklaşımların bir potada eritilmesi hiç söz konusu
olmamış mıydı? Yani fikir ön plana çıkartılırken ressamlık ve onun yeni
yaklaşımlarının bir bütün halinde sanatçılar tarafından sunulması…

In Renaissance Italy, the term Disegno of artists and critiques
such as Alberti and Vasari already indicated that fine arts ought
to be built on an intellectual basis. The intellectual basis referred
to the significance of the idea. It was underlined that only by this
approach, artisanship would reach to art’s level. Thus the idea and
artist had to be in perfect harmony. After Modernism, searching
for new aspects in the depiction of reality techniques led the way
to various different approaches. Today, however, artists who are
determined to follow a never-ending path of mastery in respect
of western art principles are small in number. Considering the
current situation of the art world, it is a great happiness for us to
host Artsrun Apresyan, an artist who harmonizes his authentic
style with Renaissance mastery with his rich intellectual mind
for his fifth anniversary in our art market. It is our sincere wish
to have the long-lasting effect of such artists in our art market.

Rönesans İtalya’sında Alberti ve Vasari gibi sanatçı ve eleştirmenlerin
disegno kavramı zaten hâlihazırda plastik sanatların entelektüel bir
temel üzerine inşa edilmesi gerektiğini işaret ediyordu. Entelektüel
altyapıdan kasıtta elbette eserdeki fikrin önemi işaret ediliyordu. Ancak
böylece zanaatın sanat seviyesine ulaşılabileceğinin altı çizilmiştir. Yani
fikir ve ressamlık her zaman dirsek teması halinde olmalıydı. Modernizm
sonrasında bu durum dönemin yenilikçi rüzgârı ile unutulmaya yüz
tuttuğu ya da daha farklı bir gerçekçilik ile resmedilmek istenmesi
bu güne gelene kadar çok fazla kabuk değiştirdi. Günümüzde ise
batı sanatının geliştirdiği prensipler doğrultusunda sonu olmayan bir
ustalaşma yolundaki ressamca sanatçılık kabuğuna girmeyi göze alan
ressam sayısının azalmış olduğuna şahit oluyoruz. Böylesi bir ortamda
kendi resimsel dilini geçmişin ustaları ile pekiştirip, hikâye anlatım
şeklini entelektüel birikimine istinat eden Artsrun Apresyan’ın ülkemizin
sanat ortamındaki 5. yılını doldurması gerçekten çok mutluluk verici
bir deneyim. Dileriz ki o ve onun gibi isimler ülkemizde hep var olsun…

BAYKAR DEMİR, Nisan 2019, İstanbul

BAYKAR DEMİR, Nisan 2019, İstanbul
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Çapa / The Anchor, 2019
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
90x110 cm

17

18

19

Flörtleşme / Filirtation, 2017
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
80x100 cm

Erken Bahar / Early Spring, 2017
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
80x100 cm

İlk Kar / The First Snow, 2018
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
80x100 cm

20

Doğadaki Perde / Curtain in Nature, 2018
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
70x60 cm

21

Telden Yol / Thread Road, 2019
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
146x111 cm

22

İçsel Bağlantı / Inner Connection, 2018
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
80x100 cm

23

Gece Uçuşu / Night Flight, 2019
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
180x150 cm

24

25

Ayışığı / Moonlight, 2018
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
120x120 cm

Toplar / Balls, 2018
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
100x80 cm

26

Havada, Denizde ve Karada / In the Air, Sea and Land, 2019
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
110x155 cm

27

Köyde Kış / Winter in the Village, 2017
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
100x120 cm

28

Yeşil Tel / The Green Theard, 2018
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
100x120 cm

29

Tekerlerin Ardında / Behind the Wheel, 2018
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
100x120 cm

30

31

Serenad / The Serenade, 2018
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
50x60 cm

Bağlılık / Adherence, 2017
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
100x120 cm

Esin / Inspration, 2017
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
40x50 cm

32

İki Bakış / Two Glances, 2017
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
100x80 cm

33

Son Üçlü / The Last Three, 2017
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
100x60 cm

34

In the White Gloves / Beyaz Eldivenler İçinde, 2018
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
100x80 cm

35

Horozun Çağrısı / The Cock’s Call, 2018
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
100x60 cm

36

37

Kedinin Rüyası
The Cat’s Dream, 2017
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
180x150 cm

38

39

Aerostat / Aerostat, 2004
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
120x100 cm

Uçan Balon / Air Balon, 2017
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
60x50 cm

40

En İyi Dost ile / With Best Friend, 2016
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
80x60 cm

41

Arkadaş / Friends, 2018
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
80x60 cm

42

43

Van Kedisi / Van Cat, 2016
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
120x180 cm

44

Yeşil Maskeli / In a Green Mask, 2014
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
110x80 cm

45

Beyaz Borzoy / White Borzoi, 2017
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
80x100 cm

46

Flörtleşme / Flirtation, 2016
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
70x65 cm

47

Yeşil Gün / Green Day, 2009
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
51x61 cm

48

Prenses / The Princess, 2017
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
100x60 cm

49

50

Adım Adım Yürüyen Şehirler / Stepping Cities, 2016
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
92x76 cm

51

Şehir Taşıyıcılar / Town Travelers, 2014
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
100x120 cm

52

53

Sahilde / On the Cpast, 2012
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
80x100 cm

Davet / Invitation, 2018
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
110x155 cm

Bot / Boat, 2008
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
70x80 cm

54

Balkon / Balcony, 2005
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
70x80 cm

55

Portakal Renkli Toplu Kız / Girl With an Orange Ball , 2005
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
70x80 cm

56

Beyaz Şehir / The White City, 2012
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
76x92 cm

57

Boat Hat / Kayıktan Şapka, 2009
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
92x76 cm

58

Prenses / The Princess, 2014
Tuval üzeri akrilik / Acryclic on canvas
40x70 cm
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Ermenistan’ın Odzun kasabasında 1981 yılında dünyaya
gelen Artsrun Apresyan’ın resim sanatına olan yeteneği küçük
yaşta keşfedildikten sonra kasabasındaki Sanat okuluna
kaydoldu. 1996 yılında mezun olduktan sonra başkente taşınıp
Panos Terlemezyan Sanat Kolejine devam etti. Orada aldığı
3 yıllık eğitimin ardından 1999 yılında Erivan Güzel Sanatlar
Akademisine kabul edildi. 2005 yılında ise yüksek lisans mezunu
olarak “Artist-Painter” diplomasını almaya hak kazandı.

ARTSRUN APRESYAN-KEDİNİN RÜYASI SERGİ AÇILIŞI (EKİM 2017)
THE OPENING OF ARTSRUN APRESYAN -THE CAT’S DREAM (OCTOBER 2017)

2001 yılından başlayarak birçok grup sergisine katıldı. Bu
sergilerin yer aldığı şehirlerden bazıları Erivan, Tiflis, New York,
Los Angeles, Washington, Barselona, Granada’dır. Sanatçının
ülkemizdeki ilk sergisi ise 2014 yılında gerçeklemiştir.
Eserlerin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa,
İspanya, İngiltere, Rusya, Kanada, Gürciastan, Kıbrıs, Türkiye,
İran ve Ermenistan’ın bulunduğu 10’un üzerinde ülkedeki özel
koleksiyonlarda yer almaktadır.

Artsrun Apresyan was born in 1981 in Armenia, village Odzun.
In 1996 after graduating the Art school of village Odzun he
moved to Yerevan and began to study at the Panos Terlemezyan
Art college. After 3 years studying in the college he entered the
Yerevan State Academy of Fine Arts of painting in 1999. Artsrun
graduated the Academy in 2005 and qualified as Artist-Painter
diploma.

Eda Tekcan, Artsrun Apresyan

Baykar Demir, Artsrun Apresyan, Süleyman Saim Tekcan

Bahar Susur Akay, Artsrun Apresyan, Eda Tekcan

Eda Tekcan, Artsrun Apresyan

He has participated in many group exhibition since 2001.
In Yerevan, Tbilisi, New York, Los Angeles, Washington,
Barcelona, Granada.
Since 2014, he has been presenting his works in Istanbul,
Turkey.
2015 Group Exhibition, IMOGA Art Gallery, Istanbul.
2016 Group Exhibition “Two Look” IMOGA Art Gallery, Istanbul.
In 2017 was his firts solo exhibition in Istanbul. “The Cat’s
Dream” at IMOGA Art Space.
His works can be found in private collections of more than 10
countries. Including USA, Germany, France, Spain, England,
Lebanon, Russia, Canada, Georgia, Cyprus, Turkey, Iran,
Armenia and others.
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