FİLMİN KONUSU
Marsilya yakınlarında, adeta resimlerden fırlamış gibi duran Deniz Kıyısındaki
Ev’de, son yıllarda hiç yaşanmamış bir hareketlilik vardır. Üç kardeş; Paris’te
oyunculuk yapan Angele, kendisinden yaşça epey küçük bir kadına aşık olan
Joseph ve Marsilya’daki aile restoranını işleten Armand babalarının son
günlerine eşlik etmek için Deniz Kıyısındaki Ev’de toplanırlar. Hayatta aldıkları
farklı kararlar ve seçtikleri yolları değerlendirirlerken yaşanan bir olay, ailenin
kaderini ve kardeşlerin hayatlarını hiç beklemedikleri ölçüde değiştirecektir.
Yönetmen, senarist ve yapımcı Robert Guédiguian’ın son filminde yine değişmez
oyuncuları olan eşi Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan,
Robinson Stévenin de rol alıyor.

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ
Marsilya yakınlarındaki Méjean koyu aklıma her zaman bir sinema filmini getirmiştir.
Tepelere inşa edilen renkli küçük evler, onları gören bir viyadük, bir çocuğun
oyuncağıymış gibi duran tren, ufuk çizgisi ile denizin birleşiminin masalsı uyumu… Özellikle
kış mevsiminde herkes şehre döndüğünde, burası melankolik ve güzel bir set haline gelir.
Bu açık hava ‘sahnesinde’ birkaç
erkek ve kız kardeş, anne ve
babalar, arkadaşlar ve sevgililer
geçmişte hissettikleri ve hissetmek
üzere oldukları tonlarca sevgiyi
birbirleriyle paylaşırlar. Bütün
erkekler ve kadınlar aynı duygulara
sahiptir. Zamanın geçtiğinin ve
dünyanın değiştiğinin farkındadırlar.
Açtıkları yollar yavaş yavaş
mühürlenmektedir. Bu yüzden
yenilerini oluşturmak zorundadırlar.

Hal böyle iken, aniden, bir tür Kopernik Devrimi gibi tüm bu düşünceleri radikal bir şekilde
tersine çevirebilecek bir şey olur; harap olmuş bir bottan kurtulan mülteci çocuklar
tepelerde saklanmaya başlar. Angèle, Joseph ve Armand adlı üç kardeş, kendilerinin
yansımaları gibi olan bu çocukları bir arada tutmaya karar verirken kardeşlik kavramı
onlar arasında da tekrar kendini göstermeye başlar.
Bu karşılaşmalara inanıyorum. Abartıyor olsam da, bugün mültecilerden bahsetmeden bir
film yapamayacağımı söylüyorum: insanların günlük olarak denizde boğulduğu bir
dünyada yaşıyoruz. “Mülteciler” kelimesini kasıtlı olarak seçiyorum. İklim değişikliğinden,
başka sebeplerden dolayı ya da bir savaştan ötürü gelmiş olmalarına dikkat etmiyorumonlar bir sığınak, sıcak bir kalp arayışındalar.
Belki de bu küçük çocukların gelişiyle koy yeniden canlanacak. Angèle, Joseph ve
Armand bu çocukları yetiştirmek için onlarla kalacak ve aynı zamanda restoranı,
topluluğu ve dünya görüşlerini hayatta tutmaya çalışacaklar. İnsanlar arasında kopmak
üzere olan iletişimi sürdürmek ve bu vasıtayla da barışı korumak için…
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