DANIŞMAN / THE COUNSELOR
29 KASIM’DA SİNEMALARDA!

DANIŞMAN/ THE COUNSELOR
Richard Roeper’in “Elmas gibi parlıyor, keskin bir bıçak gibi kesiyor.” sözleriyle övdüğü
DANIŞMAN/THE COUNSELOR 29 Kasım’da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Efsanevi yönetmen Ridley Scott ve Pulitzer Ödüllü yazar Cormac McCarthy (No Country For Old Men)
başrollerinde Michael Fassbender, Javier Bardem, Brad Pitt, Penelope Cruz ve Cameron Diaz'ın rol
aldığı DANIŞMAN filminde güçlerini birleştiriyorlar.

Uyuşturucu işine karışan bir avukat, işlerin sarpa sardığını görünce geri çekilmek ister, fakat artık çok
geçtir. Olaylar onun boyunu çok aşmıştır... No Country for Old Men, Child of God gibi romanların
yazarı Cormac McCarthy'nin senaryosundan Ridley Scott tarafından beyaz perdeye aktarılan
DANIŞMAN’da tüm dengeler alt üst olacak…

Ridley Scott, Danışman filmini “Zekice anlatılan, bir yandan vahşice ama insanda acıma hissi de
uyandıracak olan Danışman, kişiyi yanlış yola iten kaderinin anlatıldığı, ders verici bir öyküdür.
Bulaşmamaları gereken işlere bulaşan insanlar hakkında.” diye özetliyor.

Her şey bir fincan kahve ile başladı…

Cornac McCarthy kendini romanlarını yazmaya vermişken, bir anda kafasını kaldırdı ve bir araya
ihtiyacı olduğunu fark etti. Fakat bu ara bir tatil değil, aslında tam da bunun tersiydi. Taslak senaryoyu
bitirir bitirmez onu yine beğenilen romanından esinlenilen The Road’un yapımcıları, Nick Wechsler,
Steve Schwertz ve Paula Mae Schwartz’a gönderdi. “Üçümüz de Cormac’in eserlerine bayılıyorduk,
hele DANIŞMAN çok büyüleyici, güçlü, sarsıcı, yani tam bir Cormac idi.” diyor Wechsler.

“Yaramazlık mı yaptın?”
- Laura (Penélope Cruz) Danışman’a (Michael Fassbender) soruyor
Yapımcılar efsane isim Ridley Scott’ın hikayeyle ilgilendiğini duyduklarında Scott ve senaristi bir araya
getirmek için bir buluşma ayarladılar. “Senaryo hakkında konuştuk. Bir gün evde oturmuş kahve
içiyorsun, birkaç ay sonra İspanya’da 200 kişilik ekiple filmin içindesin.” diye anımsıyor McCarthy.

Scott, McCarthy’nin eserlerine bayılıyordu. Blood Meridian, All the Pretty Horses, No Country for Old
Men, ve The Road’u okumuş, ve yazar için “Büyük Amerikan Romancısı” diyordu. Scott, McCarthy’nin
“Danışman”ı için de aynı fikirlere sahipti. “Bu türlerini geride bırakan bir hikaye, duygusal bir rollercoaster.” diye belirtmişti. “Senaryoda öyle kaçınılmaz olaylar vardı ki, başlarına kötü bir şey geleceğini
ve ne yaparlarsa yapsınlar bunu önleyemeyeceklerini hissedebiliyorsunuz.”

Scott’un McCarthy senaryosuna yönetmenlik yapmayı kabul etmesiyle, DANIŞMAN sektörde müthiş
bir ilgi topladı. Böylece yapımcılar, bir “rüya takımı” toplamak için harekete geçti. “Bu daha önce
görmediğiniz , baştan çıkartıcı karakterlere bürünmüş bir yıldızlar geçidi.” Diyor Wechsler.

Michael Fassbender’in canlandırdığı Danışman –karakterin adı açıklanmıyor- kolay para yapmak için
karanlık ve tehlikeli bir dünyaya girmeye istekli bir avukat. Fakat çok yakında, aldığı tek bir kararın şok
edici ve geri döndürülemez sonuçları olacağını öğrenecek. Çok defa bu yola girmenin olası
tehlikeleriyle ilgili uyarılar alacak olsa da, Danışman’ın kibri onun durmasına izin vermeyecek.
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Korkusuz, havalı, çekici… O
hepsi olabilir. Fassbender, McCarthy’nin başrolünü canlandırmak için Scott’la tekrar çalışma fırsatını
memnuniyetle kucakladı.

Fassbender: “Çok harika yazılmıştı, örgülü ve dengeli, ortada çok fazla bilgi olmasına rağmen Cormac,
aktörün doldurması için boşluk bırakmayı bildi. Kesinlikle ustaca yapılmış bir eserdi.” diyor ve ekliyor
“Ayrıca ben Ridley’le çalışmayı seviyorum. Bu her gün ustalık dersi almak gibi.” diyor.

Muhtemelen Danışman’ın en büyük hatası kibir. “Kendini olduğundan daha akıllı sanıyor,” diyor
Fassbender. “Ona anlaşmadan çıkması için yeteri kadar şans tanınıyor, yine de tekrar tekrar sorun
olmadığını söylüyor, ama sorun olduğu çok açık. Onun ilerlemesini sağlayan kör bir kibri var.” Plansız
gelişen olaylar dizisi onu ve nişanlısı Laura (Penelope Cruz)’yı trajik bir sona doğru götürürken
Danışman, kendine bu bataktan bir çıkış yolu buluyor. Eğer bu filmde bir masum varsa o da
Fassbender’ın “derinden aşık olduğu” güzel kadın Laura’dır.

Cruz ve Fassbender’ın birlikte yer aldıkları ilk sahne, aynı zamanda filmin de ilk sahnesi, nadiren
ekrana yansıtılabilecek bir yakınlıkla karakterlerin birbirlerine olan hislerinin derinliğini yansıtır.
“İlişkilerinde muhteşem bir tutku var ve bunu daha ilk sahnede, hemen başlangıçta görüyoruz,” diyor
Scott. “Bu öyle bir yakınlık ki sıfırdan yüz’e sıfır saniyede çıkıyor.

”Cruz’un gerçek yaşamdaki eşi Javier Bardem, çok büyük bir gece kulübünün sahibi, Danışman’ı bu
karanlık anlaşmaya getiren Reiner’i oynuyor. Bardem, McCarthy’nin ‘Danışman’ının senaryosunu çok
güçlü ve merak uyandırıcı bulduğunu ve McCarthy’le tekrar aynı atmosferde çalışmaktan çok
hoşlandığını sölüyor. Bardem “Bu kadar etkileyici olabilecek uzun diyalogların olduğu sahneler
yapmak, onlar için malzeme bulmak çok zordur. Bu sahneyi görür görmez vuruldum. Böyle bir
diyaloğun bir aktör için armağan olduğunu biliyordum.”

Cameron Diaz filmin en zorlu, en karanlık karakterlerinden birini canlandırıyor. Diaz, komedi ve dram
tecrübesini Malkina karakterinde, Reiner’in kötü niyetli kız arkadaşı rolünde harmanlıyor. Empatiden
yoksun, her şeyi yapabilecek bir kadın. Malkina’nın gücü; inandığı ve hak ettiğini düşündüğü her şeye
sahip olmak için acımasızca saldıran yapısından geliyor. Davranışlarının sonuçları ne olursa olsun o
hiçbir zaman pişmanlık duymuyor. “Onun tek istediği, her şeyin daha da fazlası.” diye ekliyor Diaz.
Malkina her erkeğin kontrolünü ele geçirebilir, onları süründürebilir, böylece her kadını da yıkabilir.”

Brad Pitt’in rolü Westray, Malkina gibi kötü niyetli değil, ama yine de karanlık bir tarafı var. Westray,
gittiği bu belirsiz ve tehlikeli yolun hakkında Danışman’ı uyarmasına rağmen önemsenmeyen bilge bir
aracı. Yakışıklı, çekici ve esprili, bu yüzden başını sürekli belaya sokan vurdum duymaz bir kadın
canavarı.
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