NEED FOR SPEED “HIZ TUTKUSU”
3D SEÇENEĞİYLE
14 MART’TA SİNEMALARDA!

NEED FOR SPEED “HIZ TUTKUSU”
EA Games'in aynı isimli dünyaca ünlü video oyunundan uyarlanan Need For Speed, hız ve
macerayı bu sefer beyazperdeye taşıyacak. Dünyanın en çok satan oyunlarından biri olan Need
For Speed “Hız Tutkusu” 14 Mart’ta 3D seçeneğiyle vizyona giriyor. Başrollerinde Aaron Paul
(2 Emmy® ödülü Breaking Bad), Dominic Cooper (Captain America: The First Avenger), Imogen
Poots (Fright Night), Ramon Rodriguez (“Transformers”), Rami Malek (The Twilight Saga:
Breaking Dawn), Scott Mescudi, Dakota Johnson (21 Jump Street), Harrison Gilbertson ve
Michael Keaton (Batman) yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğuna ise usta isim Scott Waugh
oturuyor.

KONU
Tobey Marshall (Aaron Paul) ailesinin otomotiv dükkânını işletmektedir. En büyük hobisi
sokaklarda arkadaşlarıyla araba yarışlarına katılmaktır. Çok mutlu bir adam olan Tobey,
işlemediği bir suç yüzünden hapse atılınca tüm hayatı tepetaklak olur. Bedeli ne olursa olsun
2 yıllık hapis cezası bittikten sonra düşmanlarından intikamını alacaktır.
EA Games’in 40 milyon adet satan video oyunu Need For Speed özgürlüğün, aşkın, heyecanın
ve aksiyonun bir arada bulunduğu hayatın içinden bir aksiyon filmi.
Tobey Marshall (Aaron Paul) dürüst ve çok çalışkan bir adamdır, ailesine ait olan Marshall Motors adlı
oto tamircisinde arkadaşlarıyla birlikte çalışmaktadır. Babasının vefatının ardında Tobey büyük borçlar
altında kalmıştır. Hafta sonları Tobey çok tehlikeli olan “yer altı oto yarışları” adı verilen yarışlara
katılmaktadır. Yarışların ardından Tobey adrenalin tutkunu bir adam olmuştur.
Zorlu, zengin ve güçlü düşmanı Dino Brewster (Dominic Cooper) bir gün Tobey’ye hayatında sadece bir
kez alabileceği bir iş teklifiyle gelir. Sınırsız sermayesiyle Dino, Tobey’ye dünyanın en hızlı Mustang’ini
yapmayı teklif eder. İşini kurtarabileceğini düşünen Tobey hiç düşünmeden bu teklifi kabul eder.
Mustang’in yapımı ve satış işlemleri devam ederken Tobey, güzel rakibi Julia Maddon (Imogen Poots)
la bir yarış hazırlığına başlar. Tobey Dino’nun ekibine karşı kendi takımıyla ve yakın arkadaşı Little Pete
(Harrison Gilbertson) ile birlikte hazırlıksız bir yarışa başlar. Yarış ölüme dönünce Dino suçu Tobey’nin
üstüne yıkar ve onu hapse gönderir.
İki yıl aradan sonra Tobey özgülüğüne kavuşur ve Dino’dan intikam almaya yemin eder. The De Leon
yarışları ülkenin en büyük ve zor yarışlarından biridir, Tobey Dino’yu orada yenmeye yemin eder. The
De Leon yarışlarına seçilmiş çok az yarışçı katılabilir ve kazanan büyük miktarda para kazanır ancak
Tobey’nin New York’tan San Francisco’ya gitmek için sadece 48 saati vardır.

NEED FOR SPEED OYUNUNU BEYAZPERDEYE AKTARMAK
1994 yılında EA Games (Electronic Arts) “The Need for Speed” vide oyununu sokak yarışlarını
temel alarak kurgulamıştır. Oyun çok kısa bir süre içinde milyonlarca insan tarafından sevilmiş
ve hayran kitlesi oluşmuştur. Oyunun sürekli yeni serileri çıkarak dünyanın en başarılı video
oyunu olarak ödül kazanmıştır. 22 dilde, 60 ülkede, 150 milyondan fazla adette satarak
ortalama 4 milyon dolar kar edilmiştir.
Yapımcı Patrick O’Brien “Nasıl bir film yapmak istediğimizi biliyorduk bu yüzden çok hassas
davrandık. Oyunun hayranlarını üzecek yada kızdıracak bir şey yapamazdık. Bu sebeple
arayışlarımız çok uzun sürdü. Klasik arabalar restore eden bir otomobil dükkanı olan senarist
John Gattins ve kardeşi George bu senaryo için biçilmiş kaftan oldular. Her ikisi de arabalardan
çok yii anlıyorlardı. Senarist ve yapımcıların aynı dili konuşmaları çok önemlidir. Biz bunu
başardık ve harika bir iş ortaya çıktı.” diyor.
Dreamworks’ün de arabalarla ilgili film yapma istekleri olduğu ortaya çıkınca EA GAMES ve
DREAMWORKS birlik olup projeye start verdiler. Filmin yönetmeni Scott Waugh 60’lı 70’li
yıllarda çekilen araba filmlerini hassasiyetle inceledi. Başta Bullitt (1968), The French
Connection (1971) ve Grand Prix (1966) gibi filmlerden ilhan aldığını söyleyen Waugh,
gerçekçiliğin geçmişe bağlı olmaktan geldiğini söylüyor. Waugh, sadece bilgisayar efektleriyle
film yapamazsınız, insanları kandırmak çok kolaydır, filmin içine çekmek çok zordur biz bunu
yapmaya çalıştık diye ekliyor.

CAST
Yapımcılar Aaron Paul ismini başından biri düşünüyorlardı. Breaking Bad dizisindeki efsanevi
oyunculuğu sayesinde onu Dino karakteri için uygun görmüşlerdi. Aaron Paul’un deneme
çekimi geldiğinde yapımcılar onun Tobey karakterini oynaması gerektiğini düşündüler. Aaron
Paul Tobey karakteri için “Tobey çok centilmen bir karakter, hayatı iyi yönünden yakalamış bir
adam. Breaking Bad’de canlandırdığım Jesse karakteri nedeniyle yapımcılar benim iyi bir adamı
oynamamı hayal edemiyorlardı” diyor. Yapımcı Steven Spielberg “Scott filmin eski araba
filmlerine benzemesini istiyordu, aktör olarak çok farklı isimleri gözden geçirdik fakat Aaron
Tobey karakterini canlandırması gereken kişiydi” diyor.

Tobey Marshall’ın karşısına kötü adam karakteri getirmek çok kolay, sakallı çirkin ve iri yarı bir
adam Dino karakteri için en kolay yol olacaktı. Biz o yoldan gitmeyi istemedik. Dominic Cooper
ve Aaron Paul birbirlerini yıllardır tanıyorlar. Dino Nascar yarışlarının ünlü sürücüsü olarak ün
salmış pahalı arabalara binen bir adam. Tobey’nin ondan çok daha iyi olduğunu biliyor fakat
bunu kabullenmek istemiyor. Dominic ve Aaron birbirlerinden nefret eden iki adamı o kadar
iyi oynadılar ki geriye edilecek tek bir kelime bile kalmadı diyor Scott Waugh.

Cooper “Dino tehlikeli bir ruh halinde. Çok hırslı ve kazanamayacağını anladığı zaman
insanlıktan çıkıyor. Tobey’nin tam tersi Dino çok şanslı bir geçmişten geliyor, hayatın tüm
avantajlarından yararlanmış ve tutkusu olan araba yarışları konusunda uzman ancak Tobey
kadar iyi değil. Bu da onu takıntılı bir adam haline getiriyor. Yönetmen Waugh iyi bir yarışçı
olduğu için bana verdiği taktikleri sonuna kadar değerlendirip Dino’yu şekillendirebildim.”
diyor.
Scott Mescudi Benny karakterine hayat veriyor. Tobey’le birlikte dükkanda çalışan Benny hafta
sonları askeriyenin uçaklarında pilotluk yapıyor. Mescudi Brooklyn Nine-Nine ve One Tree Hill
adlı televizyon serilerinde yıldızı parlamış bir oyuncu. Benny rolünü de kusursuz bir şekilde
canlandırdı.” diyor Scott Waugh.

Julia Maddon rolüne hayat veren başarılı isim ise Imogen Poots. Bir araba yarışçısıyla birlikte
çalışan Julia, birçok insandan daha fazla araba bilgisine sahip. Poots Tobey’le daha önce
çalışmış, Tobey ve Julia birbirlerine sonsuz güvenen insanlar.
The De Leon yarışlarında Tobey ve Julia’nın kullandıkları Mustang ise filmin kahramanı.
Mustang, yıllar içinde Amerika’nın sembollerinden biri haline geldi ve ünü tüm dünyaya ulaştı.
Ford markası bu film için özel bir Mustang üretti. Mustang’in dışında filmde yer alan diğer
efsanevi arabalar ise; ’69 Ford Gran Torino, ’68 Chevy Camaro and ’66 Pontiac GTO.
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