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A Y T A Ç  A R M A Ğ A N  

 
 

 

MSÜGSF Resim Bölümü 5 No’lu Atölye   
1991.1995      Kadıköy İntaş Lisesi                       
2005 yılından itibaren İst.Dev. Opera ve Balesinde Sahne Ressamı olarak görev yapmakta. 
 
2003        Antalya Resim Festivali Mansiyon Ödülü 
2002        Antalya Resim Festivali Winsor Newton Resim Yarışması Özel Ödülü                
2002        İpek Ahmet Merey Resim Yarışması Mansiyon Ödülü 
2001        Türk Kalp Vakfı Resim Yarışması Mansiyon Ödülü 
 
Bir ağaca baktığımızda ne kadarını görebiliriz. Gördüklerimiz yan yana gelen küçük 
parçalardan oluşan detaylar bütünüdür aslında. 
   Bu da nesnelerin tüm özelliklerini farklı perspektiflerden incelenerek algılanmasını 
gerektirir. 
  Her sanatçı bu algıyı farklı biçimler, formlar ve imgelerle ortaya koyar. 
   Aytaç Armağan bir ağacın kaç daldan kaç yapraktan oluştuğundan değil bize ne 
hissettirdiği ile ilgilenir. Sanatçı resimlerinde kullandığı nesne ve görüntüleri bu bağlamda 
değerlendirirken; soyutlamanın temelinde yatan sadeleştirmeyi kullanarak, nesnelerin 
herhangi bir yanını öbürlerinden ayırarak, tek başına ele alan anlık bir süreçte biçimlendirip 
resmeder. 
 
 
How much can we see when we look at a tree?  
What we see is the fact that the details of the small pieces come side by side. 
This necessitates the perception of all the features of the objects from different 
perspectives. 
 Each artist presents this perception with different forms, shape and images. 
    Aytaç Armağan is not interest with the number of leaves of a tree; it takes care of what 
makes us feel. 
The artist evaluates the objects and images used in his paintings in this context; using the 
simplification underlying the abstraction; distinguishes any side of objects from the others, 
and then formulates them in a snapshot process. 
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