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Armando Rabadán studied painting at the University of Seville and Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Universitesi, Istanbul.
During his college period he was selected several times for Young Art 
Competition in 2007 and 2009 and for Todotuyo in 2009. In the years of 
2010 - 2011 has repeatedly visited the Plein-Air project, organized by the 
Three Cultures Foundation. First as a participant and then as a collaborator. 
He received an honorable mention in the „Aires de Córdoba“ competition, 
in X edition, in 2012.
In 2012 - 2013 his work started to move through auction houses of 
contemporary art as Alif Art Muzayde or Bali Muzayde, Istanbul, and he had 
made numerous exhibitions in Istanbul. His last exhibition was in Seville 
which curated by the artist and museographer Paco Perez Valencia. And he 
has also solo exhibitions at several galleries of contemporary art in Istanbul.
His work are in some Holdings of Turkey, as well as numerous important 
collectors.

Armando Rabadán, University of Seville and Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nde Resim  bölümünü bitirdi.

Üniversite eğitimi sırasında 2007 ve 2009 yıllarında Genç Sanat Yarışması’na 
ve 2009 yılında Todotuyo’ya seçildi. 2010 – 2011 yılları arasında ilkinde 
katılımcı ikincisinde ortak çalışan olarak Three Cultures Foundation tarafından 
organize edilen Plein–Air Projesi’ne katıldı.

2012 - 2013 yılları arasında birden çok sergi yaptı ve işleri Alif Art Müzayede ya 
da Bali Müzade gibi müzayede evlerinde sergilendi ve satıldı. Kuratörlüğünü 
sanatçı ve müzeograf Paco Perez Valenci’nın yaptığı son sergisi Sevilla’da 
gerçekleşti.

İşleri Türkiye’de birçok holding ve önemli koleksiyonerde bulunmaktadır.

ARmAndo RAbAdán
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"Mekânlar; evrenin fiziksel tarifine dair bir kompozisyon"

Etrafını çevreleyen mekânla arasındaki bağlantıyı ilk sorgulayan insanın bunu neden yaptığına dair tüm sebepleri 
söylememiz mümkün değil lakin buna dair bazı kanıtlar mevcut. İlkçağlardan bugüne insan, mekânla arasındaki bağı 
anlamak için uğraşmakta ve görmekte olduğu doğayı yüceltmektedir. Doğaya duyulan hayranlık ve yorumlamalar 
Romantizm’de de yerini bulmuş ve ardından Caspar David Friedrich gökyüzüne dokunan dağların yüceliğiyle 
büyülenmiştir. Artur Rimbaud’un kır gezilerine duyduğumuz hayranlık şiirsel gücünü aldığı kırsal huzurdaki ruhsal 
maceralarına dayanmaktadır. Doğa 20. Yüzyıl’da  empresyonistler için birçok kapı araladı ve o aralanan kapılar 
bugün bizi etkilemekte olan sanatsal hareketlerin başlayabilmiş olmasında büyük önem arz etmektedir. Herşey 
burada ne yaptığımız ve nereden gelip nereye gittiğimizle alakalıdır.
  

"Mekânlar; evrenin fiziksel tarifine dair bir kompozisyon" sadece gezegenimize ait olmayan, bizi çevreleyen 
uzaydan gelen bir mekânın keşfidir ve yine mağara duvarlarına hayranlıklarının ve tapınmalarının bir biçimini 
bufalolarla yansıtmış olan atalarımız gibi Armando Rabadán da Kuantum Fiziği, Evren ve Çoklu Evren Teorisi, 
süpersimetrik gerçeklilkler, Karar Kuramı Denklemi ve Holografik Prensip ışığındaki yorumlamalarıyla Evren’e dair 
kişisel vizyonunu göstermekte.
 
Sonsuz renkler ve türler yaratma beceresine sahip olan doğa, Sanatsal bir bakış açısından, Rabadan için bilincin 
evrene yayılışının dolaysız bir manifestosu niteliğindedir. Ay’ın yüzeyindeki  Adem ve Havva, bir ormanda, bir nehrin 
içerisinde yürümekte olan bir yirminci yuzyil kaşifi veya Google Haritalar’daki gibi bizi bir tikla istediğimiz yere 
götüren bir X sembolu gibi. Zaman çizelgesi Rabadan’ın resimlerinin evrenini keşfetmekte olanlar için sadece 
bir rehber niteliğindedir, hepimizin bildiği üzere zaman diye birşey yoktur ve her arayan zamanın yokluğunu göz 
önünde bulundurmakla mükelleftir.

İşleri arasında hareket edişleri asla tanımlanamayacakmışçasına durmadan değişen kuantum ağaçları buluruz, 
görmekte olduğumuz orman bize öylesine uzaktır ki erişmekte zorlanan gözlerimize erişebilenler belki de sadece 
diğer gezginlerden ibarettir.

Rabadan’ın resimlerinin yapışı kendi başına bir arayış niteliğindedir; “İnsan kendi kaderinin yaratıcısıdır ve diğer 
herşeyle arasındaki bağ bu gerçeği kanıtlar niteliktedir.” Diyen Rabadan bu vizyonu uretim surecine taşıyor ve “tüm 
olasılıklar başlangıçta kararlaştırılmamalıdır, resimde tesadüfleri gözlemler ve onları ilerlemek için birer kestirme 
olarak alırım” diye ekliyor. Cünkü Rabadan’ın amacı evrenin kuralları üzerinden soyutlamalar yapmak. Belki de 
ilham bir denklemi çalışır hale getiren matematiksel bir sabittir ve yeni fikirlerin terkrar tekrar açığa çıkması şeklinde 
oluşur. Bu noktada önsezi, her arayanın arayışına başlamadan önce değerlendirmesi gereken önemli bir faktördür. 

“Çağımızda insanın kökleriyle olan bağının güçleneceğine inanıyorum, endüstriyel gelişimi önplana alan  şehirlerimiz 
anlamlarını yavaşça yitirmekteler ve insanın kim olduğunu hatırlaması için kendi cevresinde ihtiyac duydugu 
dogaya yer vermesi, insanın kendini tamamlaması ve makinelerin hızının yalnizlasmayi dogurmamasi için yaşam 
alanlarımızı adapte etmeliyiz. Ben resimlerimde yansımalar ve keşfedilecek mekânlar sunarak bu bilinçsel evrime 
katkıda bulunmayı umut ediyorum.”

"Lands; Essay of a physical description of the universe"

We can not say exactly all the reasons of the first human being to start exploring the connection with the land 
around him, but there are some evidences about it. From Prehistory, human being forces himself to understand 
this connection between him and the land, giving magnificence to the environment that they saw. Nature has been 
subject of admiration and reinterpretations in Romanticism too, then Caspar David Friedrich became fascinated 
with the great mountains rising into the sky. The poetic force of Arthur Rimbaud is inside of his spiritual adventure in 
rural peace which made us admire to his naps in the countryside. Nature opened the door for Impressionists in XX 
Century. And this fact has been important for the beginning of the artistic movements which still effects us. Maybe 
the way of do the things are different now, but still the same questions remain. Things are about what are we doing 
here, where are we coming from and where are we going to.

"Lands; Essay of a physical description of the universe" is exploring a landscape that not only belongs to the planet 
earth. Also comes from outer space. And just as our ancestors painted buffalos on the stone walls to venerate and 
admire them, Armando Rabadán is taking relief for this exploration, showing us his personal vision of Cosmos, 
giving us interpretations of quantum physics, the Theory of the Universe and Parallel multiverse, the supersymmetric 
Realities, Equation of Decision Theory and the Holographic Principle.

From an artistic point of view, the nature supposed to Rabadán a clear manifestation of consciousness’s expansion 
in the universe, as the ability of nature for generate infinite colors and species. It’s a right starting point for the 
exploration, where Adam and Eve have gone to the lunar surface, or an explorer of the XX century through the 
water of a forest, or a large X, shows us as through a single click, Google maps puts us to the spot that we want in 
the world. The timeline only serve as a guide to explore the universe of this paintings of Rabadán, as we know, there 
is no time, and it’s something that should be considered by all seekers.

Among his works, we find quantum trees that seem do not stop their continuous changing, as if their movements 
couldn’t ever be defined. Forests that we face in front, where the things that occur are so far, and our eyes can not 
reach to see, maybe are other travelers.

The way Rabadán makes his paintings is itself a search, „I trust that the human being is co -creator of his destiny and 
his connection with everything else manifests as a result of this fact“, he says. So he extrapolated this vision to inside 
of the way of his works, “not everything should be decided from the beginning” Rabadán says and adds “I observe 
coincidences that get my attention in the painting, and it takes them as shortcuts for the way forward”. Because his 
objective is studying the field of abstraction from the rules of universe, based on the transformation processes in 
the work. Maybe the inspiration is the mathematical constant that you add to an equation to make it work. And it’s 
coming from repetition of new ideas. So a key factor is intuition; a skill that a seeker should consider before starting 
any search.

„I think in this century, humans will realise the connection with their roots stronger. Because our cities are losing 
their meaning slowly and they must be modernized. They were designed for industrial development but human 
being needs to surround himself with nature to be able to remember who he is, how he can feel himself full, and 
do not let the speed of machines make him alone. I honestly hope to participate in this process of consciousness 
evolution with my paintings, bringing reflection and lands to explore.“
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