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Leyla Gediz, bütünüyle tual resminden oluşan ikinci kişisel sergisi ile 
Galerist’te bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Çağdaş resim sanatında kendine ayrı 
bir yer edinen Gediz, figuratif ve soyut resmin sınırlarını zorluyor. Tuallerinde naif 
uslubu eleştirel içerikle buluşturan sanatçı, her şeyden çok çağırışımlara geçit vererek 
bizleri görsel kültürün altmetinlerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.  
 

Sır küpü  isimli sergide yer alan eserler, imgelere ait gizli kapaklı hikayeler ve 
izleyenin aklından geçen sözcüklerle farklı bir platforma oturuyor.  Sır Küpü’nün kişiye 
özgü bir tanımlama oluşuna karşın Gediz, dikkati mekana çekerek; eserlerin mekan 
ve zamanla tanımlanışını vurguluyor. Mekanın kapalı bir kutu oluşu, işlerin salt kendi 
dışavurumlarının değil beraberliklerinin, aralarındaki kodlaşmaların solunduğu sıkı bir 
atmosfer örtüsü ile sır olgusu destekleniyor. Sürekli ve süresiz bir geçiş mekanı olarak 
sergi, karşılaşmanın yarattığı gerginlik ve anımsama; anımsananın farklı bir yere 
oturuşuyla yenilenen bir kurgu yaratıyor. Vampirle Görüşme filminin zaman, arzu ve 
olası dünyalar arasına sıkışıp kalmış karakteriyle karşı karşıya kalışın yarattığı 
melankoli ve merak, herhangi bir şehirde karşımıza çıkabilecek bir gökdelenin 
coğrafyasızlığı, 1800’lerin İspanyol portre sanatını anımsatan Frigo ‘nun soru soran 
bakışları; hepsi Leyla Gediz’in söyleminin ipuçlarını taşıyor. Kopmalar ve iliklemelerle 
sergi izleyenin kendi kişisel deneyim, arzu, merak, ve korkularına sesleniyor.  
 

1974 İstanbul doğumlu olan Leyla Gediz, resim eğitimini Londra Üniversitesi, 
UCL, Slade School of Fine Art okullarında tamamlayarak, dört ayrı ödüle layık 
görüldü. Goldsmiths College Görsel Sanatlar Fakültesinde tamamladığı mastertezi ile 
yükseklisans derecesini tamamladı.  
 

Sanatçının son dönem işlerinin yer aldığı sergi 16 Ekim - 15 Kasım tarihleri 
arasında Galerist’te izlenebilir.  

 
Sergi kapsamında, Mika Hannula’nın metnini hazırladığı Sır küpü başlıklı 

katalog yayınlanacaktır. .    
 
 
Sergi ve sanatçı hakkında daha ayrıntılı bilgi için: 
 
Galerist   
 
Doris Benhalegua 
dorisbenhalegua@galerist.com.tr 
 
Tel.: 0212 233 62 68 / 0535 4743049, Faks: 0212 219 27 42   
Adres: Maçka Cad. Berna Apt. 26/2, 80200 Teşvikiye - İstanbul 
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