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f Pera Film ne zaman başladı?

Pera Film programlarına 2008 yılı Ekim 
ayında başladık. 2005 yılında Pera Müzesi 
açıldığında müzede bir oditoryum var-
dı, fakat film programı yoktu. İstanbul 
Modern Sinema’dan ayrıldıktan sonra 
Pera Müzesi’ne Pera Film projesini suna-
rak başladım. Burada hazır bir salon var-
dı, teknik altyapıyı yenileyerek Pera Film 
programlarını başlattık. Vakfın ve müzenin 
etkinlik stratejisiyle örtüşen bu proje, aylık 
alternatif programlardan oluşan bir film ve 
video programını kapsıyordu.

f Salon kaç kişilik ve giriş ücreti nedir?

160 kişilik salonumuz. Giriş ücreti tek 
seans için 5 TL, yani indirimli müze giriş 

bileti. Ayrıca 100 TL’lik Pera Müzesi Dostu 
kartı (öğrenci kartı 50 TL) ile bir yıl bo-
yunca bütün sergileri gezebiliyorsunuz, 
ayrıca sinema filmlerine de girebiliyorsu-
nuz. Genç Çarşamba gününde de müze-
miz ve film gösterimlerimiz öğrencilere 
ücretsiz oluyor.

f Salonunuzun doluluk oranı nasıl? 
Katılımı nasıl değerlendirirsiniz?

Ekim 2008’den beri aylık bazda program 
yapıyoruz. Programların içeriklerine göre 
takipçileri de değişiyor. Avangard filmler 
ile klasik filmlerin seyirci sayıları ve profil-
leri değişebiliyor. Fakat genel olarak baktı-
ğımız zaman kesinlikle bir artış var.

f Siz Pera Müzesi’ne Pera Film projesini 
götürürken nasıl bir düşünceyle gittiniz?

Bir sanat kurumunu, kültür merkezini 
ya da müzeyi sadece sergilerin olduğu 
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bir mekândan öte kamuyla daha içli dışlı, 
kamuya daha fazla şeyler sunan bir yapı 
olarak düşünürüm. 80’lerin sonu 90’ların 
başından beri İstiklal Caddesi’ne sinemaya 
gelerek büyüdüm, o zamanki sinema salon-
ları ile şu ankiler arasında fark var. Başka 
hiçbir yerde bulamadığımız filmleri ancak 
İstanbul Film Festivali’nde izlediğimiz için 
festivali dört gözle beklerdim. O heyecanı 
devamlı korudum ve yeni nesillere bu tarz 
bir sinema anlayışını aşılamaya çalışmanın, 
bu imkânı sunmanın gerekli olduğunu dü-
şündüm. Bağımsız filmlerin gittikçe daha 
zor dağıtımcı ve salon bulmaları nedeniy-
le bunun bir ihtiyaç olması söz konusu... 
Hem genç izleyiciler hem de bağımsız film 
arayan insanlar için “müze sinema” kav-
ramı önemli bir program ve mekân haline 
geliyor. Aynı zamanda genç yönetmenlerin 
de daha kolay hedef kitlelerindeki seyirciyi 
bulmaları olanağını sunuyoruz bu anlamda.

f Seyirci kitleniz genelde kimlerden 
oluşuyor?

Kitlenin bir kısmı inanılmaz yakından takip 
ediyor. Bir grup var ki her gösterime geli-
yor. Programımız değişik çapta, bir hafta 
Fellini gösterimi yaptıktan sonra “Sınırdaki 
Kadınlar” gösterimleri yapıyoruz. Bütün 
programlar aynı kitleye hitap etmiyor, ama 
bu sinefil ekip her filme geliyor. Bunun dı-
şında öğrenciler ve sinematek kültürünü 
bilen insanların geldiğini görüyoruz. Yavaş 
yavaş sinematek kültürü olmayan ama 
Pera’da film gösterimleri olduğunu duyup 
gelen insanlara da hitap etmeye başladık. 
Bu nedenle birtakım film festivallerine 

gösterim mekânı olma ya da özel gösterim 
gibi fikirlere de açık bakıyoruz. İnsanları 
böyle bir yerin varlığını bilmeleri için teş-
vik ediyoruz. Çok kısıtlı bütçelerle top 
çeviriyoruz. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera 
Müzesi’nin koleksiyonları ve süreli sergi-
leri öncelik taşıyor. Fakat onun altına film, 
eğitim, konser, söyleşi gibi farklı, renkli et-
kinlikleri programlayabiliyoruz. Film, bunun 
önemli bir yerini teşvik ediyor çünkü insan-
lara en cazip gelen alanlardan biri sinema. 

f Programı nasıl bir ekip belirliyor? 
Müzenin asıl küratöryel ekibiyle işbirliğiniz 
nasıl gerçekleşiyor?

Programı ben belirliyorum ve programlama-
da bağımsızım; ancak senelik olarak öngör-
düğüm programları hem yönetimle hem de 
çalışma arkadaşlarımla paylaşıyorum ve fikir 
alışverişinde bulunuyorum.

f Bazen sergiyle paralel gösterimler-
iniz bazen tamamen sergiden bağımsız 
küratörlüğü olan film programları oluyor. 
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Bir yandan da kültür merkezlerinin ve 
büyükelçiliklerin desteklediği gösterimler 
var. Bütün bu programlar arasındaki deng-
eyi nasıl kuruyorsunuz? 

Hem Pera Müzesi hem de İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü için yıllık bir pla-
nımız oluyor ve sene boyunca yapılacak 
sergileri inceleyip araştırmalar yapıyorum. 
Müzenin bazı sergilerine paralel çalışma 
yapmam zor olabiliyor, ama bazen de 
ilham veren eşleşmeler oluyor. Picasso 
gravürlerini sergilediğimiz zaman “Filmsel 
Anlatımlar” diye bir program yapmıştık. 
Orada Picasso’nun set tasarımını yaptığı 
baleleri, Picasso’dan esinlenen birkaç yö-
netmenin filmlerini derleyip sunmuştuk. 
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü köy ensti-
tüleri üzerine bir sergi hazırlamıştı. Ahmet 
Soner de bütün köy enstitüleri üzerine 
tek tek belgesel yapıyor, hepsini bir araya 
getirmeye çalışıyor. Böyle önemli bir pro-
jeye sergi açmışken filmleri programa koy-
mamak yazık olurdu. 

Küratörlüğünü yaptığım programlarda büt-
çesel parametreleri göz önünde bulunduru-
yoruz. Telif hakları için kültür merkezleri ve 
konsolosluklardan destek alıyoruz. Çünkü 
bütçemizin bir kısmı Türkçe’ye henüz çev-
rilmemiş filmler için altyazıya gidiyor. Telif 
hakları da bütçenin en büyük kısmı. Çünkü 
telifler Türkiye için çeşitli kurumlarca alın-
mış oluyor. O yüzden onlarla görüşüyoruz.

Bunun yanında neden Amos Gitai diye de 
sorabilirsiniz? Amos Gitai’nin yönetmen 
olarak inceledikleri bana günümüz için çok 
anlamlı ve güncel geliyor, o nedenle “Vatan 

ve Sürgün” temasıyla filmlerini bir araya 
getirdik. Eylül ayında yaptığımız “Silahlara 
Veda” projesi de zamanlama açısından 
önemliydi, hiçbir kurumla işbirliği yap-
madık, bu nedenle telif hakları açısından 
maliyetli oldu. Mayıs sonu Haziran ayında 
önemli bir dönemden geçtik ve ne yap-
mak gerektiğini sorduğumda elimdeki en 
güçlü silah olan bir sinema programı yap-
mak olduğunu düşündüm. Dünyanın farklı 
yerlerinden direniş hikâyelerinin bir araya 
getirildiği bir program oluşturduk.

“Sınırdaki Kadınlar” programı da İstanbul 
Uluslararası Göç Örgütü ile yaptığımız bir 
proje, onların göç festivali ile eşleştirdik. 
Yani işbirliği yaptığımız kurumların zaman-
laması ile gündem arasındaki zamanlamayı 
tutturmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz mart 
ayında SıraDişi programını yaptık ve mart 
ayında Isabelle Huppert’i öne çıkarmak 
istedik. Program mantığının altında en çok 
zamanlamasına dikkat etmeye çalışıyo-
ruz. Ama her zaman buna uymak mümkün 
olamıyor. Mesela Aralık ayında Kolombiya 
sinemasına yer vereceğiz, burada amacımız 
gündem değil, Latin Amerika sinemasını 
tanıtmak. Latin Amerika sinemasının gös-
terime giren bir pazarı yok ve önemli yö-
netmenler yetiştirmeye başladılar.

f Türkiye’de şu an Başka Sinema adında 
alternatif vizyon yaratma çalışmaları var, 
festivallerin sayısı artıyor, özellikle sizin 
klasmanınızdaki filmler için internetten 
izlenme oranları artıyor. Bu tarz bir film 
izleme kültürü oluşmuşken Pera Film pro-
gramının yeri nereye oturuyor?

DOSYA: Alternatif Filmler Nerede İzlenir?



Kasım - Aralık 2013 - HAYAL PERDESİ 37 47

Başka Sinema harika bir proje. İnternet üze-
rinden filme ulaşımın artması doğal bir şey, 
oraya doğru gidiyoruz. İnsanların internet 
üzerinden filmlere ulaşması önümüzdeki 
dönemlerde artacaktır. Ama burada bizim 
sunduğumuz deneyim farklı, o tür alanlar-
la bire bir yarışmadığımızı düşünüyorum. 
Başka Sinema da bağımsız filmlerin dağıtım 
sorunu açısından önemli bir yerde. Mubi 
(mubi.com) de çok önemli bir platform ha-
line geldi, yakın gelecek için biz de işbirliği 
yapmayı konuşuyoruz. Birbirimizden besle-
nen mekanizmalar haline gelmek istiyoruz. 
Bizim sunduğumuz karanlıkta bir kalabalıkla 
birlikte film izleme deneyimi, sinema salo-
nunda bu deneyim bambaşka... Evinizde 
film izleyebilirsiniz, hem DVD’den hem de 
korsandan. Genç nesil için sonsuz olanak 
var. Ama Pera Müzesi gibi bir yere gelerek, 
sergiyi gezip bir kahve içerek filme gelmek 
bir program.

f Yurtdışındaki müze içindeki sinema 
örnekleri açısından karşılaştırırsak Pera Film 
hangilerinin yansıması? 

İlham alarak çalıştığımız pek çok ulus-
lararası kurum, programlama, işleyiş var. 
Dünyadaki hayatta kalabilme olasılıklarını 
görünce daha fazla motivasyon geliyor. 
İstanbul’da şu anda iki tane müze sinema-
sından konuşabilmemiz çok iyi... Yirmi sene 
evvel olmayan bir şeydi bu ve birkaç kuşak 
“sinematek”siz büyüdü, bağımsız, klasik 
filmleri izleyemedi. Bizim kuşak Hollywood 
filmleriyle büyüdü. O nedenle yurtdışındaki 
müzelerin bağımsız sinema programlamala-
rının olması bize yol gösteriyor.

f Dünyadaki projelerden örnekler vere-
bilir misiniz?

Boston’da okuduğum için oradaki örnek-
lerden başlayabilirim: Mesela, Harvard 
Film Archive var, hem çok iyi bir film arşivi 
var, restorasyon yapıyorlar, aylık prog-
ramları var ve filmleri akademik açıdan ele 
alıyorlar. Boston Museum of Fine Arts’ın 
çok güzel programları var. Los Angeles’ta, 
Hollywood’un göbeğinde müze olmadan 
bağımsız film programı yapan salonların 
olması da ayrıca insanı heyecanlandırıyor. 
Onun dışında Londra’da ICA (Institute of 
Contemproary Art), Tate’in alternatif film-
ler sunması, Paris’te Pompidou’nun film 
programını çok başarılı buluyorum.

BFI (British Film Institute), Viyana ya da 
Berlin’deki film müzelerini işleyiş olarak 
birebir örnek alamıyoruz, çünkü asıl mis-
yonları ve ana konuları film. Elbette, onları 
da takip ediyoruz ama bizim baktığımız asıl 
işi film olmayan kurumların programlama 
ve içerikleri nasıl ele aldığı. Hem müzenin 
önüne geçmemek hem de belli bir çizgiyi 
korumak gerekiyor.

f Gösterimini yaptığınız filmlere göster-
im sonrasında erişebilme olanağı var mı? 
Müzenin kütüphanesinde filmler arşivleni-
yor mu? Araştırmacıların filmleri tekrar 
izleyebilme olanağı var mı?

Gösterdiğimiz filmlerin arşivlik kopyasını 
tutmaya çalışıyoruz ancak ziyaretçi ya da 
araştırmacılara sunulmak üzere telif hakları-
nı almadığımız için şu anda bu tür bir uygu-
lamamız yok.
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