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Le Connaisseur, 2016 Oil on Canvas 100 x 80 x 4cm 

  All images Courtesy of the artist and THE PILL	



	

	

 
“ Images are significant surfaces. Images signify - mainly - something 'out there' in space and time that 
they have to make comprehensible to us as abstractions (as reductions of the four dimensions of space and 
time to the two surface dimensions). This specific ability to abstract surfaces out of space and time and to 
project them back into space and time is what is known as 'imagination'. […] 
This space and time peculiar to the image is none other than the world of magic, a world in which 
everything is repeated and in which everything participates in a significant context. Such a world is 
structurally different from that of the linear world of history in which nothing is repeated and in which 
everything has causes and will have consequences. “  
Vilèm Flusser, 1993, Towards a philosophy of photography.  
 
 
THE PILL is pleased to announce Leylâ Gediz’s first solo show at the gallery. 
Three years after her last solo exhibition, Leylâ Gediz will present a new body of 
works under the title Serpilen. The word implies an entity that blooms as it is 
being dispersed. (Turkish) 
The curatorial drive of this exhibition allows and multiplies points of access, 
calling the viewer to contemplate its totality. Leylâ Gediz is a painter who 
constructs a mode of representation wherein painting and installation are 
employed as virtually inseperable media, modifying the viewer’s experience of 
painting as a result. 
The new body of works brings together paintings using a limited palette. Their 
subjects are drawn from the immediate environment of the artist. As such, 
Gediz’s paintings invite us to an intimacy of moments, in which the artist aims to 
connect with the world through her own ‘clutter’. 
Some of the subjects represented in the paintings will be included in the 
exhibition, simply as they appear to the artist in all their vulnerability, functioning 
as minimal sculptural elements. By doing so, the artist asks the viewer to cross a 
boundary into a space within which the subjectivity of objects becomes a 
navigational tool: Here, we create sense and links between the works, and weave 
our own thread of meaning. 
 
 
Leylâ Gediz was born in Istanbul in 1974. She lives and works in Istanbul and Lisbon.  
Gediz occupies an important place in the field of contemporary art in Turkey.  She completed her 
MA in Visual Arts at Goldsmiths College (London) and a BA in Fine Art at The Slade School of 
Fine Art, UCL (London) after attending to Staedelschule für Bildende Künste in Frankfurt and the 
Chelsea College of Art and Design in London. She has been widely exhibited and her work is 
included in several prestigious private and public collections.   
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Palmyra, 2016 Oil on Canvas 40 x 40 x 4cm 

Collection Van Abbemuseum, Eindhoven NL 
All images Courtesy of the artist and THE PILL 

 



	

	

“İmajlar anlam taşıyan yüzeylerdir. İmajlar -temel olarak- uzay ve zamanın X noktasında yeralan ve ancak 
uzayla zamanın dört boyutu iki yüzey boyutuna indirgenip soyutlandığında bizler için anlaşılır hale gelen 
bir şeylere işaret ederler. Uzay ve zamandan yüzeyleri soyutlamaya ve onları gerisin geriye uzay ve zamana 
yansıtmaya yarayan bu özgül beceri  ‘hayalgücü’nün ta kendisidir. […] 
İmaja özgü bu uzay ve zaman, sihir dediğimiz dünyadan başka birşey değildir, herşeyin yinelendiği ve 
herşeyin anlamlı bir bağlama katkıda bulunduğu bir dünya. Böyle bir dünya, yapısı itibarıyle, tarihin 
doğrusal çizgisinde ilerleyen, hiç bir şeyin tekrar etmeyip her şeyin bir neden ve bir sonuca bağlı olduğu 
dünyadan farklıdır.‘’ 
Vilèm Flusser, 1993, Towards a philosophy of photography. (Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru) 
 
THE PILL, Leyla Gediz’in galerideki ilk kişisel sergisini sunmaktan mutluluk duyar.  
Üç yıl önceki son kişisel sergisinin ardından, Leyla Gediz Serpilen adlı yeni 
sergisinde tamamı yeni olan işler gösteriyor. Kelime, Türkçe’de büyüyüp gelişme 
anlamına gelirken bir yandan da yayılmayı ima ediyor. 
Serginin ardındaki küratöryel kararlar, değişik erişim noktalarına imkan verip 
onları çoğaltarak seyirciyi serginin bütünü üzerinde düşünmeye çağırıyor. Leyla 
Gediz, resim ile yerleştirmenin hemen hemen birbirinden ayrılmaz olduğu bir 
temsil biçimi kuruyor ve bu süreçte seyircinin resim deneyimini dönüştürüyor. 
Yeni sergi, sınırlı bir renk paleti kullanan resimleri bir araya getiriyor. Konular 
sanatçının yakın çevresinden alınma; Gediz’in resimleri bizi anların mahremiyetine 
davet ediyor, sanatçı orada kendi ‘çerçöpü’ içinden yol alarak dünya ile bağlar 
kurmayı hedefliyor.   
Resimlerde temsil edilen nesnelerden bazıları, sanatçının gözüne göründükleri 
gibi çıplak halleriyle sergi mekanında yer alacak, minimal heykelsi unsurlar olarak 
işlev görecekler. Bu yolla sanatçı seyircinin bir sınırı aşmasını, nesnelerin 
öznelliğinin bir yol bulma aracı haline geldiği bir mekana ayak basmasını istiyor. 
Burada edindiğimiz algı ve işler arasında kurduğumuz bağlarla kendi anlam 
ipliğimizi örüyoruz.  
 
Leyla Gediz, 1974’de İstanbul’da doğdu. Çalışmalarını İstanbul ve Lizbon’da sürdürüyor. 
Gediz, üretimi ile Türkiye çağdaş sanatında önemli bir yer tutuyor. 
Sanatçı Görsel sanatlar üzerine MA derecesini Goldsmiths College’de (Londra), BA derecesini ise 
Frankfurt’taki Staedelschule für Bildende Künste ve Londra’daki Chelsea College of Art and 
Design’a devam ettikten sonra Slade School of Fine Art’ta aldı. 
Eserleri çeşitli platformlarda geniş bir şekilde sergilenen Gediz’in birçok prestijli özel ve kurumsal 
koleksiyonda eserleri bulunmaktadır.  

 
For press inquiries: contact@thepill.co 
Basın talepleri için: contact@thepill.co 


