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Gösterim Programı
Screenıng Schedule

işbirliğiyle / in collaboration with

7 Cuma Frıday

19:00 Sweetgrass

 

8 Cumartesi Saturday

12:30 Büyükbaş Hayvanlar

 Bovines

14:00 Sunuş Presentation:   

 Geraldine Gomez 

 Hipotez L’hypothèse

17:00 Phil Collins

19:00 Kısa Filmler Shorts

Müze Ziyaret Saatleri 
Museum Hours
Salı - Cumartesi Tuesday to Saturday 
10.00 - 19.00 
Pazar Sunday 
12.00 - 18.00 

Müze Pazartesi günleri kapalıdır. 
The museum is closed on Monday.

Pera Film gösterimleri indirimli 
müze giriş bileti (5 TL) ile 
izlenebilir.
Screening admissions are with 
reduced museum tickets (5 TL) 

Pera Müzesi Dostları, Pera Film 
programlarına ücretsiz katılıyor! 

Screenings are free of admissions 
for Friends of Pera Museum!

9 Pazar Sunday

14:00 Phil Collins

16:00 Sweetgrass

 

12 Çarşamba 

Wednesday

16:00 Büyükbaş Hayvanlar

 Bovines

17:30 Kısa Filmler Shorts

19:00 Hipotez L’hypothèse

günümüzde 
marksizm

marxısm today 
(prologue)

Phil Collins
2010, HD video, 35’

Türkçe altyazıyla With Turkish subtitles
Shady Lane Productions izniyle 

Courtesy Shady Lane Productions

Phil Collins’in film, video ve 
fotoğraf çalışmaları çoğu zaman 
gözden kaçırılan ya da mahrum 

edilen şeylere bir platform 
oluşturmayı hedefliyor. Film, 

son yirmi yılda yaşanan siyasal 
ya da sosyal başkaldırılarda 

kaybeden tarafı inceleyen bir 
proje. Collins’in Komünist Alman 

Demokratik Cumhuriyeti’ndeki 
eski Marksizm-Leninizm 

öğretmenlerinin yaşamlarını ve 
servetlerini takip ederek 

başlayan filmi ‘Günümüzde 
Marksizm (giriş)’ ilk kez 6. Berlin 

Bienali’nde gösterilmişti. Eski 
öğretmenlerle gerçekleştirilen 

güncel röportajların yanı sıra 
arşiv malzemelerin kullanıldığı 

film, eski Alman Demoktratik 
Cumhuriyeti’ndeki yaşamdan 

gündelik kareleri, öğretmenlerin 
bireysel hatıraları ve 1989 

yılında yıkılan Berlin Duvarı’nın 

stilin anlamı
the meanıng of 
style
Phil Collins
2011, 16 mm film transferred 
to HD video, 5’
Türkçe altyazıyla With Turkish subtitles
Shady Lane Productions izniyle 
Courtesy Shady Lane Productions

Tek kanallı bir video yansıması 
olan film, Penang’daki bir grup 
genç Malezyalı dazlağı anlatıyor. 
Malezya’da ilk kez 1990’ların 
başında ortaya çıkan dazlak

Özel Program 
Specıal Focus
Phıl Collıns

benim annem 
benim
soy mı madre
Phil Collins
2008
16 mm film transferred to video, 28’
Türkçe altyazıyla With Turkish subtitles 
Shady Lane Productions izniyle 
Courtesy Shady Lane Productions

Jane ve Marc Nathanson Seçkin 
Sanatçı Rezidansı Programı’nın 
bir parçası olarak Aspen Sanat 
Müzesi tarafından 2008 yılında 
ısmarlanan bu çalışma, 
Amerika’nın Colorado 
eyaletindeki Latinler’e ve 
göçmen nüfusuna odaklanıyor. 
Collins’in yakından incelediği bu 
nüfusun önemli bir kısmı 
Meksika’nın kuzeybatısından 
geliyor. Sadece Aspen’de bile bu 
göçmen grup, düşük kaliteli ve 
geçici bir çalışan nüfusu olarak 
kabul ediliyor. Collins, yazar 
Jean Genet’nin sınıf 
dinamiklerini inceleyen 
Hizmetçiler adlı eserinin 
filminden ilham alıyor. 
Meksika’nın önde gelen 
televizyon oyuncularının da rol 
aldığı filmin yapımcılığını ise 
Volver ve Before Night Falls gibi 
filmlerden tanınan ünlü yapımcı 
Salvador Parra üstleniyor. soy 
mi madre, melodramın estetiği 
ve işleyişine dair önemli bir 
çalışma..

Commissioned in 2008 by the 
Aspen Art Museum as part of 
the Jane and Marc Nathanson 
Dintiguished Artist in Residency 
Program, in this work Collins 
focuses on the Latino and 

immigrant populations of 
Colorado, a sizable percentage 
of which hail from northwestern 
Mexico. The script, written by 
hired Hollywood screenwriters 
and supervised by the artist, is 
indirectly inspired by Jean 
Genet’s The Maids, a violent 
exploration of the intricate 
power dynamic that exists 
between unequals. Filmed with 
some of Mexico’s leading 
television stars, and including 
the contribution of the 
acclaimed production designer 
Salvador Parra (Volver, Before 
Night Falls), soy mi madre is a 
study in the aesthetics and 
politics of melodrama. 

kültürü, Collins’in ilgisini çekiyor, 
çünkü bir İngiliz işçi sınıfı alt 

kültürü olan bu kavram Güney-
Batı Asya bağlamında, bir İngiliz 
sömürgesi olarak Malezya tarihi 

ve karmaşık ırk politikaları 
açısından önem taşıyor. Açık ve 

net bir anlatımı olmayan film, 
beş dakikalık bir pop müzik 

videosunu andıran rüyavari bir 
biçime sahip ve içinde Gruff 

Rhys ve Y Niwl gibi Galli 
müzisyenlerin 

bestelerinden oluşan özel 
müzikleri barındırıyor. Çok 

gösterişli olmasa da görsel 
açıdan bir hayli etkileyici 

sahneleriyle dazlak alt 
kültüründe stilin önemli yerine 
de odaklalan filmde birbirinin 

giysilerini düzelten iki oğlan, bir 
sokak kavgası ve sigarasını 

yakmakta olan bir kız yer alıyor. 
Filmin ana sahnesinde ise bir 

dazlak kelebek dolu bir kutuyu 
açıyor ve gruptaki diğer 

erkeklerin kafaları ve omuzları 
bu şekilde aydınlanıyor. Ortaya 
çıkan sahne, gençliğin gösteriş 

arzusuna görsel bir sitem görevi 
görüyor.

Film is a single-channel video 
projection filmed with a group of 

young Malay skinheads in 
Penang. The skinhead 

subculture first emerged in 
Malaysia in the early 1990s, 

and Collins was intrigued by the 
translation of an English 

working-class subculture into a 
South-East Asian context, 

finding connections to aspects 
of Malaysia’s British colonial 

history and complex racial 
politics. The work follows no 

clear narrative, taking the form 
of a dreamlike five-minute pop 
music video, set to a specially 
created soundtrack by Welsh 

musicians Gruff Rhys and Y 
Niwl. Its spare yet visually 

striking scenes focus on the 
role of style within the skinhead 

subculture, including two boys 
primping each other’s clothes, a 

street fight and a girl lighting a 
cigarette. In the central scene, 

one skinhead opens a box of 
butterflies that alight on the 
heads and shoulders of the 

other boys, creating a visual 
allegory of youth’s desire for 

flamboyant display.

ardından yaşadıkları farklı 
deneyimleri beyazperdeye 
taşıyor.

Phil Collins’ work in film, video 
and photography often provides 
a platform for the overlooked or 
the disenfranchised. Shining a 
light on what is generally 
perceived as the losing side in 
the political and social 
upheavals of the past two 
decades, ‘marxism today’ is an 
ongoing project that began by 
following the fortunes of former 
teachers of Marxism-Leninism 
in Communist East Germany. 
Collins’ short film ‘Marxism 
today (prologue)’ (2010) first 
presented at the 6th Berlin 
Biennale, mixes contemporary 
interviews with the ex-teachers 
alongside archive material, in 
which snapshots of life in the 
old GDR are offset with the 
teachers’ own recollections of 
the time, and their contrasting 
experiences after the fall of the 
Berlin Wall in 1989.




