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GA M A GA L L E RY

Turnacıbaşı Cd. No: 21, 34433, İstanbul

Sosyal kültürel aidiyetler üzerine oluşturulan kimlikler, kadın ve çevre odaklı
sorunlar üzerine çalışmalarıyla tanıdığımız Gonca Sezer, sanat hayatının 30. yılını kendi
aile tarihinden yola çıkarak oluşturduğu kişisel sergisi ile karşılıyor.
Yedi sene önce çekmecede tesadüfen bulduğu çok sevdiği teyzesinin çok sevdiği
Tabiat Bilgisi dersi defteri, içindekiler ve kız okullarında okuyan çocukların eğitiminden
hareketle yola çıkan Gonca Sezer, kendi başına sergi niteliğindeki bu defteri izleyicisiyle
buluşturuyor.
Bu arşivsel araştırma ve çalışma sürecinde, teyzesi Firdevs’in bu deftere özenle ve sevgiyle
aldığı notlar ve özel tarama kalemleri ile yapmış olduğu çizimler, sanatçının tabiatın
hayvanların ve insanların yaşam alanlarını incelemesine ve buradaki değer kayıplarını
sorgulamasına vesile olmuş.
Sanatçı, dönem fotoğrafları üzerine yaptığı yok olma tehlikesindeki canlıların resimleri,
desen ve kolaj çalışmalarıyla ekosistem içerisindeki kayıpları ve bulunduğumuz coğrafya
üzerindeki durumu kendi hikayesinden yola çıkarak izleyicisine aktarırken, bizi de bu
değer kayıpları ile ilgili düşünmeye sevk ediyor.
Sergisini kız çocuklarının eğitimi ve tabiat üzerinden kurgulayan Gonca Sezer acaba
‘Kuyruk Meselesi’ sergisini açarken bizim de kendimize aynı soruyu sormamızı mı istiyor
ya da aslında hangi kuyruk meselesinden bahsediyor?

Gonca Sezer remarkable for her work on identities built upon social cultural
belongings as well as gender and environment based issues, welcomes her 30th year in
arts with a solo show based on her own family history.
Seven years ago, incidentally finding in the drawer of her dear aunt, the lady’s beloved
Natural History notebook, Sezer sets off on a journey with the content of this notebook
reflecting the education of girls in girls’ schools and presents this notebook -an object of
exhibition itself- to its viewers.
In the course of this archival process of research and study, notes put down with
affection and attention on this notebook by her aunt Firdevs and the drawings done by
her with special shading pens, has conduced the artist toward looking into the natural
habitat of animals and human beings to question the loss of value in these spaces.
The artist, through her works composed of drawings on photographs of the period
depicting species under danger of extinction, figures and collages, actually starts with
her own story. Sezer indicating losses of the ecosystem within the current status of our
geography, urges the viewer to think about the damage caused.
Does Gonca Sezer who has built her show ‘A Matter of Tail’, on nature and education of
girls, want us to ask ourselves the same question too? Or in other words, which matter of
tail in fact is she talking about?
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