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Hayat Ağacı, İnce Kırmızı Hat ve Cennetin Günleri filmlerinin usta yönetmeni Terrence 
Malick’ten sinemasal bir aşk şiiri olarak tanımlanan AŞKIN İZLERİ / TO THE WONDER 8 
Mart’ta vizyona giriyor. 2013’ün en merakla beklenen yapımlarının başında gelen filmin 
başrollerinde Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams ve Javier Bardem yer alıyor. 

Amerikalı Neil, Paris’te tanıştığı güzel ve hayat dolu Marina ile tutkulu bir aşk yaşamaya 
başlar. Marina, aşkı için yıllarca tek başına ayakta kalarak kurmaya çalıştığı hayatı geride 
bırakır ve Neil ile birlikte yeni bir hayat kurmak üzere Amerika’ya yerleşir. Fakat bir süre 
sonra Paris’teki büyük aşkları artık uzak bir anı gibi gözükmeye başlar. Bu sırada Neil, 
çocukluk aşkı olan Jane ile karşılaşır. Neil, bu ikilem arasında kaldıktan sonra bencilce 
Marina’yı yüz üstü bırakır. Aşk, bağlılık, ihanet, fedakarlık gibi kavramları yeniden sorgularken 
giderek yalnızlaşan Marina da inanç hakkında şüpheleri olan Rahip Quintana ile görüşerek 
hayatındaki soru işaretlerini çözmeye çalışacaktır. Hem Marina hem de Quintana zaman 
içerisinde aşkın ve sevginin ömrünü sorgulayacak ve sevginin başka bir formda var olup 
olamayacağını düşünecektir. Terrence Malick’in 1998’de hayatını kaybeden eski karısına 
adadığı film, erkekten ziyade kadının iç dünyasına yaklaşarak yitirilmiş bir aşk, duyguların iniş 
çıkışlı doğası ve hatıralar üzerine görsel bir şölen yaratıyor. Filmin görüntü yönetmenliğinde 
ise Malick’in 3 filmdir birlikte harikalar yarattığı Emmanuel Lubezki bulunuyor. 
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“Büyüleyici bir film” 

wwww 

THE INDEPENDENT 
 

“Gündelik güzelliklerle dolu eşsiz bir film”  

wwww 

TOTAL FILM 
 

“Önemli meseleler üzerine insanın tüm dikkatini toplayan, düşünceli,  

duyguları harekete geçiren bir meditasyon” 
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EMPIRE 
 

“Narin, esir alan güzellikte bir film” 
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DAILY TELEGRAPH 
 

“Bu kendinden geçercesine bir konsantrasyon ve pür dikkat isteyen bir test.  

Ama karşılığını 100 katı olarak geri ödüyor. 
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TIME 
 

“Etkileme ve şaşırtma yeteneğinden bir şey kaybetmemiş bir yönetmenden 

 insanın aklını başından alan bir çalışma” 
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VARIETY 

 

 



 

 

 

 

          www.calinosfilms.com 
 


