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KONU
BİR NEFES, farklı hayatlardan ve kültürlerden gelen ancak aynı
şeyin özlemini duyan iki kadının hikayesi: mutluluk. Elena, genç, iyi
eğitimli bir kadın ve kendi ülkesi Yunanistan'da bir gelecek göremeyip
daha iyi bir hayat için ailesinden ve ülkesinden çok uzaklara gidiyor. Tessa
ise, 30'lu yaşlarında bir eş, bir anne ve Almanya'da çalışan başarılı bir
yönetici. Oysa o da kişisel mutluluğu ve anneliği arasında sıkışmış bir
kadın.

SİNOPSİS
İki kadın. Ortak bir kader. Kayıp bir bebek ve iki kadını birbirine
bağlayan bir nefes. Birisi sorunları ile boğuşan, kaybolan çocuğunu
arayan bir anne. Diğeri ise bebek bekleyen ve sorumluluklarından kaçan
genç bir kadın. Birbirinden tamamen farklı bu iki kadının kaderleri ise bir
nefes ile hayatlarını değiştirecek şekilde birbirine bağlanacaktır.
Tessa, 37 yaşındadır ve dışarıdan göründüğü kadarı ile mükemmel
bir hayatı vardır. Kocası Jan (başarılı bir bankacı) ve 18 aylık oğulları
Lotte ile Frankfurt'ta güzel bir evde yaşamaktadırlar. Ancak Tessa'nın Jan
ile ilişkisinde bazı problemler vardır. Tessa'nın işe geri dönmesi ve
Lotte'ye dadı olarak Elena'nın bakmaya başlaması ile bu sorunlar her
geçen gün daha da büyümeye başlar.
Elena, Atinalı 27 yaşında genç bir kadın. Ülkesindeki ekonomik kriz
sonrası cesur bir hareketle para kazanmak için Almanya'ya gitmeye karar
verir. Her şeyin düzeleceğini ümit ederken, hamile olduğunu öğrenmesi
ve artık sadece kendisinden sorumlu olmadığını fark etmesi ile hayatı
daha da karmaşık bir hal alır.

HİKAYE
Elena 27, Costas ise 32 yaşındadır. İkisi de Yunanistan'daki
ekonomik kriz yüzünden arkadaşlarının birçoğunun ülkeden ayrıldığına
şahit olmuştur. Ülkenin şartları da geçen zamana karşın pek iyiye
gitmemektedir. İkili kendi evlerinde kalmak yerine Costas'ın ailesinin
evinde, Costas'ın çocukluğunu geçirdiği odada yaşamaktadırlar. Elena,
çalıştığı otelde birçok işe koşmaktadır ancak yine de en sonunda kovulur.
Costas ise bir inşaatta çalışmanın yanı sıra Atina'da tur rehberliği de
yapmaktadır. Ancak ikisi de ekonomik açıdan pek ilerleme
kaydedemezler. Elena'nın Frankfurt'ta yaşayan arkadaşı Despina,
Elena'ya garson olarak iş bulunca Elena şansını bir de Almanya'da
denemeye karar verir. Costas, kalması için ikna edemediği Elena'yla
Almanya'ya gitmeyi kabul etmez. Elena o anda kendisi ve ilerisi için
mantıklı bir karar vermek zorundadır. Aklında birkaç ay Almanya'da
çalışarak para biriktirmek ve Almancasını geliştirmek vardır. Daha sonra
ise Atina'ya geri dönüp Costas'la bir eve çıkmayı planlamaktadır.
Elena'nın bütün bu hayalleri ise Frankfurt'ta adeta yıkılır. Hamile
olduğunu öğrenir. Costas ise ona bu konuda beklediği gibi destek olmaz.
Para kazanabileceğini düşündüğü gece kulübünde de çalışma izni
olmaması sebebiyle çalışamayacaktır. Hayallerinin peşinden koşmaya
devam edebilmesi için kürtaj olması, bunu gerçekleştirmesi için ise para
kazanması gerekmektedir. Destina, uzun aradan sonra işe geri dönecek
bir anne olan Tessa'nın yanında ona dadı olarak iş bulur. Tessa'nın Costas
ile birlikte kurduğu hayat ve sahip olduğu her şey, Elena'nın hayalindeki
hayata benzemektedir. Karı kocanın çok güzel bir daireleri, iyi para
kazandıkları her hallerinden belli olan başarılı işleri vardır. Tessa ile
anlaşmak ise oldukça zordur. Her zaman gergin, agresif ve kontrol
manyağıdır. Evdeki bütün bu gergin havaya rağmen Elena'nın para için
katlandığı bu iş, onu da içten içe değiştirmeye başlamıştır. Tessa'yı çok
daha iyi anlarken, Lotte'ye daha çok bağlanmakta ve kendi kürtaj kararını
sorgulamaktadır. Zamanla Elena, Almanya'da kalmak ve çocuğunu da
orada doğurmak istediğine karar verir. Elena'nın bu umut dolu kararlılığı
Costas'ı da etkiler ve ikili şanslarını Almanya'da beraber denemek
konusunda anlaşır. Her şey hiç olmadığı kadar harika gitmektedir. Ta ki
Elena'nın bir anlık dalgınlığı sonrası Lotte kaybolana kadar…

Tessa hayatından memnun değildir. Hem iyi bir anne ve eş olmaya
çalıştığı evinde, hem de kıdemli proje müdürü olarak çalıştığı reklam
ajansında tatmin olamamaktadır. Hayatı gittikçe kontrolünden çıkmaya
başlamıştır. Jan ile ilişkisine inancını kaybettiği anda ise tekrar aşkı için
savaşmayı seçer ve ikili yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Jan ve
Tessa arasındaki kısa süreli bu mutlu ve huzurlu birliktelik dönemi Elena
ve Lotte'nin ortadan kaybolmaları ile bozulur. Bu yüzden Tessa,
kendinden olduğu kadar Elena'dan da nefret eder. Polis soruşturması bir
ilerleme kaydetmemekte, Elena ve Lotte hiçbir yerde bulunamamaktadır.
Tessa gittikçe ümidini kaybetmeye başlar. Bu Jan ile aralarındaki kırılgan
ilişkiyi de yerle bir eder. Lotte için duyduğu endişe onu günden güne
yiyip bitirir. En sonunda Tessa kalkıp Atina'ya gitmeye ve Lotte ile
Elena'nın peşine düşmeye karar verir. Yunanistan'ın başkentinde ise bu
çaresiz anne, kendisine, Elena'ya ve hayata karşı öfke ve nefret ile yavaş
yavaş ruhen kaybolmaya başlar. Yok etmek üzere olduğu şey ise sadece
kendi hayatı değil aynı zamanda Elena'nın da hayatıdır. Bir nefeste,
Elena'yı ve kendisini affedip affedemeyeceğinin kararını verecektir.
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YÖNETMENİN NOTU
CHRISTIEN ZÜBERT
İnsanlarla ilgili bir film yapmak istiyordum. Onların duygularına
odaklanırken, seyirciye onların gerçekliğini zaman zaman güldürerek
zaman ağlatarak bazen de şaşırtarak vermek istedim.
Filmin konusu, Avrupa'daki Kuzey-Güney çatışmasını anlatıyor
aslında. Toplumdaki kadın erkek rollerini, suçluluk duygusunu ve
affetmeyi, seyirciye nutuk atar gibi değil de karakterlerle bağ kurmalarını
sağlayarak anlatmayı amaçladım. Ne kadar çok insan filmdeki
karakterleri hissederse onlarla empati kurabilirse, onların içinde oldukları
durumu ve kendilerini o kadar düşünecektir.
Karakterlerle bağ kurulmasını en yüksek düzeyde sağlayabilmek
için hikayeyi farklı bakış açılarıyla anlatmaya karar verdim. BİR NEFES,
kayıp bir çocuğun Alman bir anne olan Tessa ve Yunan bir dadı olan
Elena'nın gözünden anlatan bir film. Filmde bakış açıları tamamen
birbirinden bağımsız olarak gösteriliyor.
İlk bölümde Elena'nın gözünden, Almanya'ya nasıl geldiğini, kendisi
ve doğmamış çocuğu için nasıl bir gelecek kurmaya çalıştığını izliyoruz.
İkinci bölümde ise Tessa'nın gözünden kızının kaybolması ile
yaşadıklarını, suçluluk duygusu ve kızgınlıkla baş etme çabasını
görüyoruz. Son bölüm ise bize ikisinin de bakış açısının birleştirerek
hikayeyi doruk noktasına çıkıyor. İki bakışı da bu kadar keskin şekilde
ayırmak biçimsel bir araç olmaktan fazlasıydı benim için. Seyirci her
seferinde sunulan bakış açısı ile olabildiğince yakın bir ilişki kurabilecekti
ve iki tarafın hikayesine de hakim olduğu için ortada gerçek bir suçlu
olmadığını görebilecekti. İki kadın da aslında kendi hayatlarının, içinde
yaşadıkları durumların kurbanları. Eşit bir bakış açısı ile anlatmak bu
duyguyu çok daha belirginleştirdi.

BİR NEFES, şefkat ve sevgiyi hak eden iki kadının hikayesi. Tessa ve Elena,
ikisi de aslında hem kurban hem suçlu. İkisinin de aslında tamamen yanlış
bir şey yapmadığını görebiliyorsunuz. Onlar hakkında yargıya varmak ise
seyirciye bırakılıyor çünkü film karakterleri yargılamaktan kaçınıyor.
Bu şeffaflığı başarabilmek için kamerayı hep sunulan karakterin bakış
açısından izliyormuşuz hissi verecek şekilde kullandım. Elena'nın
hikayesini izlerken örneğin başka bir karakterin bakışından bir görsel yer
almıyor ve bir yeri terk ediyorsak eğer kamera da beraber çıkıyor. Bu
Tessa için de aynı şekilde geçerli.
Kamera hareketleri, sanat tasarımı ve özellikle kurgu ile duyguların altını
çizmek ve farklı bakış açılarının yarattığı dünyalarını izleyiciye
verebilmeye çalıştık. Elena'nın enerjisi ve fevriliği sebebiyle onun
bölümlerinde hareketli el kamerası kullanırken, Tessa'nın çıkmazını ise
sabit kamera hareketleri ile anlatmaya çalıştık.
BİR NEFES, bir dram filmi. Ancak tek başına dram sadece keder, acı ve
karamsarlık olduğunda seyirciyi uzaklaştırır. Er ya da geç, seyirci
karakterlerle olan bağını kaybeder. Bu sebeple bu filmde umut dolu,
aydınlık ve sıcacık anlar var. Seyircilerin karakterlerle eğlenip hayatın
tadını da çıkarmasını istedim. Çünkü karakterle bir kere beraber
gülebildiğinizde, karakterler bir trajedinin içine düştüklerinde duygusal
olarak onlarla beraber olabiliyorsunuz.
BİR NEFES, suçluluk duygusu, affetme erdemi ve insanın kurtuluşu
hakkında bize büyük resmi gösteren evrensel bir hikaye.
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Christian Zübert, 1973'te Würzburg'da doğru. Alman Çalışmaları üzerine
eğitim aldı. TV dizisi THE CLOWN'da senarist olarak çalışmaya başladı ve
20 bölüm yazdı. Zübert'in yönetmen olarak yer aldığı ilk filmin
kadrosunda Moritz Bleibtreu, Lucas Gregorowicz ve Wotan Wilke'nin yer
aldığı LAMMBOCK oldu. 2005 yılında Hamburg Film Festivali'nden
Seyirci Ödülü ve daha birçok ödül kazanan TREASURE OF THE WHITE
FALCONS'u yazıp yönetti. 2008'de ise Bavyera Film Ödülleri'nde En İyi
Senaryo ödülünün sahibi olan, senaryosunu da yazdığı HARDCOVER'a
imza attı.
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